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 مقدمه

تتاان اضاتای یت  ای و شنیدن صداهای مختلف، گام اول تردید در این کلیشه استت کته مت برای شناخت درست هر جامعه

ها و چندصدای  واقع  در جامعته، بته شاد تفاوتهایت فکری خاص شناسای  و ارزیاب  کرد. این اشتباه رایج ماجب م جامعه را با  

اند که حت  اگر یت  ناتاه و یت  رویکترد فکتری در هاست محققان اجتماض  به ما هشدار دادهدرست  درک و دریافت نشاد. مدت

دهتد. امتار هتای جامعته نمت به ما اجازه تعمیم و نسبت دادن آن  به تمام  بخشجامعه بنا به دالیل مختلف قدرت یافت این امر  

 ها پرداخت.تر از آن هستند که بتاان به سادگ  به قااوت آناجتماض  پیچیده

هتا درگیتر جنت  و به ضناان نمانه هرگاه سخن از مردمان کشارهای در حال تاسعه، خاصه کشاری مانند افغانستان که سال

شاد شاید تصایری افراطت  استت کته آید، اولین و پرتکرارترین تصایری که به ذهن متبادر م های سیاس  باده به میان م بحران

انتد. امتا واقعیتت همتااره ورای ایتن ها و اذهان ضمام  به آن پرداخته شده  یا تصاویری است که تأثیرگتاارتر بتادهبیشتر در رسانه

خااه یا استبدادطلب، آگاه یا ناآگاه  باشد کته در یت  تااند شامل مردان و زنان تاانمند یا ناتاان، آزادیها است، واقعیت م کلیشه

اند کته تتاان کتنش و انتختا  زیستهطلبان، مردم ضادی نیز م کنند. همااره در کنار افراطیان سیاس  و خشانتجامعه زندگ  م 

هتای ترین شرایط فارغ از میزان مافقیتت  یتا پیشتبرد خااستتهاند که در سختباده  خااهان  هماند و نیز کنشاران و آزادینداشته

اند. بنابراین چته چیتزی بترای داشتتن تصتایری ههای مدن ، برابری و صلح طلبانه و  ضدیت با جن  خاد را رها نکردخاد، فعالیت

تتر بینانتهشنیدن صداهای  که ما را بته قاتاوت  واقت  های مختلف آن وکند مار شناخت الیهتر از ی  جامعه به ما کم  م واقع 

 کنند.  نزدی  م 

های مختلف  دنبال کرد: تاصیف  کته تاان آن را به شیاهاین گزارش بخش  از صدای کنشاران جامعه افغانستان است که م 

ی  که از روند ایجاد این مسائل و حتل هادهند، تحلیلهای اجتماض ، اقتصادی، فرهنا  و سیاس  جامعه ارایه م از مسائل و آسیب

شتان بترای و پیایتری  هتای امیتد و تت شهایشان، آرزوها و بارقهآن دارند، همچنین مطالباتشان برای آینده کشار، خاطرات و رنج

 تغییر. 

کننتد کته اگتر در آن شان دارند، کشاری را معرف  م ها از میان آرزوهای  که برای دختران خاد و دیار دختران سرزمینآن

ها برای دخترانشان حت  انتختا  و شمرند. آنخشانت ضلیه زنان رایج است، اما مردمان  نیز دارد که شان انسان  زنان را محترم م 

هتا تتا حتد تتاان هتا و آن چته شایستته کرامتت انستان استت. آنهتا، نتاآرام ها، جن خااهند فارغ از بحرانمجال آرزو کردن م 

ها را با اصال تربیت  برابر رشد دهنتد دهند. سع  دارند از کادک  آنرا در راه تاانمند شدن و تجهیز به دانش یاری م   نشادختران

ای نزدی  کنند که در آن دختران حقاق  برابر با برادران خاد داشته باشند، بتااننتد آزادنته و بتدون اجبتار، تا افعانستان را به نقطه

ر از تشایش به خانااده خاد ضش  بارزند و مارد ضش  و احترام متقابل خانااده و جامعه واقت  شتاند. ایتن خانااده تشکیل دهند، دو

آمازنتد کته آمیز برای دخترانشان هستند و برای این کار به پسران ختاد مت مردمان مشتاق تجربه آزادی و زندگ  در فاای  صلح

 دانند.  جنسیت را ضامل قدرت، افتخار یا خااری و درماندگ  ن

پروراننتد. ها حام  دختران کاچک  هستند که آرزوی فاانارد شدن، رییس جمهاری، شاضر و پزش  شدن را در ستر مت آن

اند تا خطاط قرمز را برای جاانان  که قصد رشد و اضت ی خاد و جامعه خاد را دارند روز به روز کم رن  کنند تا در ایشان در ت ش
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های هراس از خشانتن  به جرم تحصیل مارد آزار قرار نایرد بلکه ضنان زندگ  خایش به دست گیرد و ب این میان دیار نه تنها ز

جا پتیش رود کته اگتر ها تا بدانخااهند همه ت شها م های خاد دست یابد. آنخاناادگ  و اجتماض  به درجه باالی  از تاانمندی

 خشانت  باشد که بر او رفته بلکه روایت استعدادهای افتخارآفرینش باشد.   نام زن  از افغانستان در دنیا پیچید نه داستان

ختااه  قلتم های  که در این گزارش خااهید خااند، زنان و مردانت  هستتند کته بترای رستاندن صتدای آزادیدر میان چهره

بیتات و شتعر و داستتان. زنتان  کته از اجتماض  و چته در قالتب اد  -گر سیاس   ها به ضناان تحلیلزنند، چه در نشریات و رسانهم 

انتد، کنند. برخ  پزش  هستند و در شرایط سخت در سرزمینشان طبابت کردهنایسند و ضصیان م های زنانه م ها و جسارتضش 

حقتاق  و متدن  در دهند و برخ  نیز وظیفه مبارزه با تبعیض و نابرابری را به ضناان فعتاالن ها تعلیم م برخ  در مکاتب و دانشااه

کننتد کته دهند. برخ  نیز محققان  هستند که زوایای مختلتف زنتدگ  زنتان  را روشتن مت الملل  انجام م نهادهای داخل  و بین

انتد الاتای دیاتری بترای اند. برخ  نیز با سب  زندگ  متفاوت  کته برگزیتدهتفکرات مردساالرانه از کنار آن به سادگ  ضبار کرده

گاینتد هتا بتا ضملکترد ختاد مت تااند از سطح فرد نیز فراتتر رود. آناند که تاثیرات  آن م ی جامعه خاد خل  کردهزندگ  در فاا

جای  ی  زبان و قام و متاهب بته های  که دشمنان برتریمحارانه و حاف  نیست، بلکه انسانافغانستان تنها سرزمین تفکرات قام

هتای دماکراتیت  و حقتاق برابتر تند. افغانستان ماطن آنان  نیز هست که بترای ارزشروند، متعل  به همین سرزمین هسشمار م 

 کنند.  ها مبارزه م انسان

دهتد. دانند جامعه پیاسته در حال دگرگان شدن است و به تب  آن اضاای خاد را نیز تغییتر مت این کنشاران  به خاب  م 

های یت  جامعته محستا  ترین ویژگ س. اما مهم این است که تغییر از بدیه گاه  این فرایند ناگهان  است و گاه آرام و نامحسا

های گاناگان. تغییرات  که گرچه یافته در قلب اروپا باشد، خااه کشاری درگیر فقر و بحرانشاد، خااه کشاری پیشرفته و تاسعهم 

 ت رو به سای آینده دارد.  شاد اما در نهایرو م های متزلزل  میان حال و گاشته روبهبا رفت و برگشت

های پیش روی جامعته افغانستتان بستیار قدرتمنتد هستتند: ، فقتدان امنیتت و اضتمتاد، جنت ، خشتانت، تفستیرها و چالش

ستاادی، فقتر و ضتدم ای و قام محارانته، بت گرایانه، مناسبات قبیلههای دیرپای خرافهای و افراط  از دین، سنتهای سلیقهخاانش

رفاه  خاصه در منتاط  روستتای ، ستاختار مافیتای  اقتصتاد، بیکتاری جاانتان، فستاد متال  و اداری، انحصتارطلب    وجاد امکانات

هتای اجتمتاض  از قبیتل اضتیتاد و نقتض حقتاق زنتان و کادکتان، ساالری، مهاجرت نخباان، آسیبقدرتمندان، ضدم وجاد شایسته

 ها و ... . تااد ارزش  آن  کارشکن  در اجرا و اص ح قاانین ماجاد، تقابل نسل  و

شاد تتا دستتاوردهای  کته در دوران جدیتد های گزاف  پرداخته  فشارهای بسیاری نیز تحمل م بنابراین در این مسیر هزینه

تتر زنتان در جامعه برای ارتقتای آمتازش و آگتاه  بتاالتر، مشتارکت و حاتار پررنت   اند حفظ شاند: خااست ضمام حاصل شده

های گاشته، آشنای  با مفاهم  مانند حقاق بشر و حقاق شهروندی و مطرح شدن آن به های گاناگان جامعه نسبت به دههفعالیت

هتای دماکراتیت ، رابطته نتاین بتا جامعته زمانها، ایجاد نهادها و ستاضناان ی  ارزش و همچنین بحث درباره آن حت  درون خانه

جهان  و خروج از انزوا، تغییر سیستم سیاس  کشار بر اساس مفاهیم مدرن، تدوین قاانین  که پشتیبان اضاای جامعه خاصه زنتان 

ی  ماننتد هتاهای مدرن و تغییرات اجتماض  همراه آن، ارتقتای ارزشباشد، جان گرفتن نسب  فرهن  مدرن شهری، رشد تکنالاژی

هتای اجتمتاض  و سیاست  جامعته ها بخش  از همان  چیزی استت کته اک تر فعتاالن و چهترهها. همه اینآزادی بیان و رشد رسانه
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 هتتای ماجتتاد، بتتاور دارنتتد.هتتا، بتتا حفتتظ انتقتتادات و اذضتتان بتته نتتااق  و کاستتت گیتتری و پیشتترفت آنافغانستتتان بتته شتتکل

 خاانید:جتماض ، سیاس  و فرهنا  را درباره این مباحث به تفصیل در این گزارش م های اهای برخ  از چهرهنظرات و نارش

 خاطراتی از جنس نقض حقوق انسانی: .1

 طالبان به تصویر هم تجاوز کردند  -

هاست، چراکه هما  این ختاطرات در ضتین ت  آنهای جداگانه از حاادث زندگ  ت اطرات افراد ی  جامعه ورای یادآوریخ

هتا نشتان داد کته چته تجربیتات جمعت  در ذهتن تاان با کمت  آنشخص  بادن، دارای جنبه اجتماض  نیز هستند و م فردی و  

مردمان  با فاای زندگ  مشترک وجاد دارد. این خاطرات بسته به این که چطار تفسیر شاند و چه تاثیری بر ضملکرد افراد داشتته 

فکتران و فعتاالن کشتار افعانستتان ه ماثر باشند. به ضناان م ال مصاحبه با روشنتاانند حت  روی شرایط آینده ی  جامعباشند م 

هتا دارد محرومیتت دهد، در میان انباه خاطرات از شرایط بحران و ناآرام ، آن چه اهمیت بسیاری برای تعداد زیادی از آننشان م 

شاد. ارزش کسب ضلم و ضترورت آن بترای مطالبه تلق  م ای از ی  ارزش و اهمیت ی   از کسب تحصیل و دانش است، که نشانه

 تاان بر مشک ت جامعه افغانستان فائ  آمد.  ترین س ح  که با آن م های بعدی به ضناان قاینسل

 های فرهنگیای بر پیکر فعالیتطالبان؛ ضربه  -

کنند هیچ نقض حقت  نتاگاارتر تقاد و ... بیان م های خاد را در قالب انااع هنر، ادبیات، اناندیشند، اندیشهبرای افرادی که م 

از سلب آزادی بیان نیست. ایجاد محدودیت در بیان هنر و اندیشه تبعات فراوان  برای ی  جامعه و اضاای آن در بردارد. محدودیت 

 هاستتتت گریبتتتان آزاداندیشتتتان افغانستتتتان را گرفتتتته استتتت. و ستتترکاب  کتتته بتتته صتتتارت ستتتازمان یافتتتته دهتتته

زمتان  کته از دوره "اش بترایش  ایجتاد شتده:  های  پرداخته که بته واستطه  حرفتهم ، به ضناان کارگردان به محدودیتصدی  بر

تحصیلم در خارج، به کشار برگشتم با ناض  خادسانساری شدید مااجه بادیم. رژیم کمانیستت  مجتال هتر کتاری را گرفتته بتاد. 

ای که به سینمای اش حمله  و اختناق باد. طالبان به تصایر تجاوز کردند. نمانهدوران طالبان هم که بدترین دوران از لحاظ سرکا

زینب شد. طالبان تمام تصاویر روی بار سینما را به آتش کشیدند. من به دالیل مختلف از جمله ضش  بته ستینما مجبتار بته تترک 

 ."وطن شدم

ده استت. محمتد افستر رهبتین، رئتیس فرهنت  وزارت گاه  از دست دادن ح  آزادی تنها به دلیل سرودن ی  شعر رخ دا 

ناشته بادم که تاسط اداره امنیت مل  وقت به جرم سرودن چند شعر   ۱۳۶۸ی  شعر سفید در سال  "گاید:  اط ضات و فرهن  م 

 ."که حت  چاپ نشده باد، زندان  شدم

هتا را لغتا نقض حقاق خاد دارد اما  شدیدترین آنهای مختلف  از  دان تجربهزاده به ضناان ی  شاضر و ماسیق مسعاد حسن

این کنسرت با مجتاز رستم  نیروهتای "داند:  ها/ نخستین گروه ماسیق  راک در افغانستان( م اش )مارچهکنسرت ماسیق  گروه

 ."زداشت کردندامنیت  در حال برگزاری باد، اما در میانه کنسرت  با  خشانت پالیس متاقف شد و یک  از اضاای گروه را نیز با
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ناار است که برای مطرح کردن ی  ساال هزینه سناین  پرداخت کترده استت: شیاای شرق، پژوهشار، فعال مدن  و روزنامه

ی  پرسش از استاد بینش اس م  کردم که متهم به کفرگای  شدم. این سخنران  باضث شد از سای رئیس همین دفتر به صارت "

 ."رودگاه از یادم نم ش برکنار شام. این سرخاردگ  هیچآمیز، بدون پرداخت معاتاهین

متن بته کتتا  و "کنتد: داند. روایت مت امان پایام  شاضر و نایسنده است، او بدترین خاطره خاد را ورود طالبان به کابل م 

آوری شد. من در آن دوره از بازارها جم ها  ها بسته و کتا مند بادم ول  با ورود طالبان در  تمام کتابخانهخاان  بسیار ض قهکتا 

رن  شد و رمان من هتم بته تبت  ناتمتام فکران خیل  کمدر حال ناشتن ی  رمان بادم. با آمدن طالبان روابط فرهنا  بین روشن

 .  "های فرهنا  ادب  من بادماند. در واق  دوره طالبان ضربه بزرگ  بر پیکر فعالیت

گردد که تازه مکتتب را تمتام کترده برم   ۱۳۶۱سیان مستقل حقاق بشر افغانستان، به سال  روایت فرید حمیدی، معاون کمی

ایتن نتابادی "وسال او به تحصی ت ضال  شد:  سنباد ول  لغا شدن امتحان کنکار در آن زمان مان  دسترس  او و تمام جاانان هم

 .  "مر من سایه انداختآرزوهای  باد که برای آینده خاد داشتیم. این اتفاق باالی تمام ض 

انتد چنتدین ستال از درس و تعلتیم دور باشتند امتا ها مجبار شتدهای به خاطر شرایط جنا  و بحراندر این میان گرچه ضده

های تازه و کاشش و ت ش دوباره، به تحصیل بازگردند. اما برخت  نیتز بترای همیشته از تحصتیل اند با فراهم شدن ماقعیتتاانسته

 .  اندبازمانده

 تجربه تبعیض جنسیتی؛ از تعیین حدود خنده تا خشونت فیزیکی-

هتای بحرانت  افغانستتان کننتد از نفتس مشتک ت زن بتادن در دهتهوقت  زنان درباره خاطرات نقض حقاقشان صحبت مت 

هتای فرسا و با هزینتهتاانها فراهم کرده است. ماانع  که گاه  بسیار جای مراحل مختلف زندگ  مانع  برای آنگایند که جایم 

تاان دید: تجربته تلتت تبعتیض جنستیت  از زمتان سناین  همراه باده است. نقض حقاق انسان  این زنان را از زوایای مختلف  م 

های اجباری، از دست دادن شتغل و ماقعیتت اجتمتاض  و ها و مهاجرتکادک  چه در خانااده و چه در فاای بزرگتر جامعه، ازدواج

های فیزیک . بخش  از این ختاطرات در  فاتای ی، از دست دادن ضزیزان و اضاای خانااده، تجربه زندان، شکنجه و خشانتاقتصاد

اند که این نیتز اند و برخ  در خانااده ایجاد شدهاجتماض  که بحران جن  و مشک ت داخل  افغانستان ماجب آن باده شکل گرفته

 باده است. متاثر  از فاای محدود و بسته جامعه 

نااه مردساالرانه خانااده و جامعه، خاطر زنان بسیاری را در افعانستان آزرده است. خدیجه غزنای کاندیدای دور سام انتخابات 

کاکتایم در "داند که ازدواج  را از پیش برای او مقترر کردنتد: جمهاری یک  از بدترین خاطرات خاد را مرباط به دوران  م ریاست

ای برایم فرستاد و به دلیل این که نامزدم در پاکستتان بتاد متا هتم من را نامزد ساخت و تبری  نامزدی من را در نامهداخل زندان  

 ."مجبار شدیم تا به آن دیار مهاجرت کنیم

 ای کته از زمتان کتادک  بترای او وهای سنت  آزاردهنتدهفرخنده زهرا نادری، نماینده مجلس در افغانستان، نسبت به دیدگاه

روم، شتطرنج گفت من همراه با رفیقانم بیرون مت در کادک  برادرم به من م "گاید:  همجنسانش وجاد داشته معترض است و م 

تاان  انجام ده  و باید قبال کن  که بین مترد و زن خااست به من بااید تا این کارها را نم کنم و.... . م کنم، تفریح م بازی م 
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های سنت  برخاسته  استت. حتت  بترای خندیتدن هتم  حتد تعیتین بدبختانه سیاست افغانستان از قدرت  تفاوت بسیار زیاد هست.

 .  "خااهد بلند بخندداند،  ول  ی  مرد اجازه دارد هر قدر که م کرده

 التر برده استت. اما گاه  این شرایط نابرابر مقاومت و ت ش این زنان را برای پیشرفت و قرار گرفتن در فرایند تاانمندسازی با 

 

ساز و یک  از همین  زنان است.  بنا بته ضقیتده و تجربته او زن بتادن در کنتار هنرمنتد و ستینماگر بتادن صحرا کریم  فیلم

شتاد. های نادرست مت ها و قااوتداوریرو شدن با مشک ت، پیشتااند دلیل تایی  ح  در افغانستان باشد، چراکه باضث روبهم 

همراه چند تتن از دوستتان نتزدیکم شترکت  بتا "کند: بیند و چنین روایت م های هنری خاد نم رفتارها را مان  فعالیتاما او این  

دهتیم از جملته گااری سینمای مستقل در افغانستان تاسیس کردیم و در کنتار آن، کارهتای هنتری دیاتری انجتام مت هدف پایه

 ."کار و با استعداد پشتیبان  کنیمنرمندان تازهخااهیم از ههای هنری که م برگزاری نمایشااه

شاند که برای پیشرفت زنان در نظر گرفته شتده استت. حستینه گرچه برخ  نیز با وجاد احراز شایستا  با سقف  مااجه م  

یکت  از بترای "دانتد: ای ناخاشتایند مت رییس شبکه زنان افغان است و تجربه محرومیتت از ارتقتای شتغل  ختاد را تجربته صاف 

های رهبری در ماسسات شخص ، کاندیدا شده بادم اما به این دلیل که من زن  بادم دارای اطفال خردسال، این پستت را بته پست

 ."تاانم مساولیت ریاست را با داشتن فرزندان خردسال به ضهده بایرمکردند که من نم ها تصار م من ندادند. آن

شبکه نهادهای مدن  حقاق بشتر در والیتت هترات نیتز در روایتت مشتک ت شتغل  و   کننده دفترضزیزه خیراندیش هماهن 

در محیط کار، زمان  که از شغل معلم  در یک  از مکاتب دخترانه استعفا دادم و وارد یک  از ادارات دولتت  "گاید:  روزمره خاد م 

 ."دادند  کردند واکنش نشان م حقارت م شدم، چان در اداره به ضناان مساول دفتر کار م  کردم زیردستان من احساس 

ترین حقاق انسان  اولیه در دوران طالبان برای خالده خرسند، نایسنده و فعتال حقتاق بشتر نیتز یتادآور محرومیت از ابتدای 

محرومیت از ح  مکتب؛ ح  داشتن زندگ  معمال  م ل حمام رفتتن، ضروست  رفتتن و انتختا  در "خاطرات ناخاشایندی است:  

ها، در میان اقاام، اطرافیان و دوستان هم ح  انتخا  شاهر و محرومیت از تحصیل در میان زنان بته ک ترت رخ شش. فارغ از اینپا

 ."داد  م 

 مهاجرت: بحرانی در هویت  -

شتد. های سیاس  و اقتصادی، جن  و بحران امنیت منجر به مهاجرت بسیاری از مردم افغانستان به خارج از کشار  محدودیت

ای های خاد بهره ببرند اما مهتاجرت نته تنهتا همیشته بته نتیجتههای جدید برای ارتقای تاانمندیگرچه برخ  تاانستند از فرصت

های جدیدی را برای مهاجران ایجاد کرده است. از دست دادن اضتمتاد بته نفتس، انتدوه و مطلا  منجر نشده بلکه گاه  محدودیت

هتای دیاتر همتااره ن  از اک ریت به اقلیت  که حقاق  برای او قائتل نیستتند و بستیاری از آستیبدلتنا ، سردرگم ، تبدیل ناگها

 مهاجران را همراه  کرده است. 

تجربه تلت دوران مهتاجرت در "گاید: ضبداهلل احمدی، ضاا بارد رهبری کنسرسیام دفاع و تحقی  از حقاق بشر افغانستان م 

ساخت. زمان  که در ایران مهاجر بادم خیل  ض قته آمازش را برای من و ام ال من ناممکن م   بسیاری از ماارد امکان دسترس  به
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کردند. های آمازش  کامپیاتر درس بخاانم، اما شناسنامه ایران  نداشتم و مراکز آمازش  از پایرش من خادداری م داشتم در دوره

 .  "حروم بمانماین باضث شد از آماختن خیل  از مااردی که ض قه داشتم م

 امنیتی که فقدانش دغدغه شد  -

امنیت فردی، وضعیت  است که در آن بتاان فارغ از هراس آسیب دیدن زندگ  کرد و امنیت اجتماض ، فراغت تمام  اضاتای 

نیتت آورند. زمان  که حتس امهای فردی یا گروه  در تمام یا بخش  از جامعه پدید م جامعه از تهدیدی است که دولت یا دستااه

شاد. بسیاری از مردم ضتادی، فعتاالن و ها نادیده گرفته م ترین حقاق آنشاد یک  از ابتدای ها سلب م فردی و اجتماض  از انسان

اند، ها را نادیده گرفتههای فردی و مدن  آنروشنفکران جامعه افغانستان به ضلت تجربه حاار نیروهای  که حریم خصاص  و آزادی

 اند.حقاق خاد را به تمام  تجربه کردهاین نقض آشکار 

خااهم آنچه همین که م "دهد:  نامه پرسش و مساول کاشانه نایسندگان، این طار تاضیح م یاسین نااه مدیر مساول هفته 

حقاق بشری ورزم، خب معلام است که اندیشم با دیاری درمیان بااارم، به دلیل تبعات آن از این کار اجتنا  م را که با خادم م 

 ."شاد. چه از نااه اجتماض ، چه از نااه فرهنا  و چه از نااه سیاس من در جا نقض م 

های داخل  مجاهدین جن "گاید:  آزیتا رفعت که ضاا پیشین مجلس نمایندگان باده و هم اکنان فعال حقاق بشر است، م 

ام باشد. در دوره ناجاان  که باید ت ش برای انتدوختن ا ضزت خاناادهام تنها آروزیم زنده ماندن بباضث شد تا در بهترین دوره زندگ 

 ."گناه دیار از بین رفتام م ل هزاران خانااده ب داشتم، مصانیت فکری من و خاناادهدانش و رشد فکری م 

دوران کادک  را خاطرات تلت خاد را مرباط به دوره جن  و هراس کشته شدن در    ۱۴۰۰سانیا اقبال رییس حز  افغانستان  

کترد و های  که دری  مسیر بادیم تنظیم م به یاد دارم مدیر مکتب، ما را به صارت گروه"داند:  بیش از دیار خاطراتش پررن  م 

گفت که به صارت پراکنده حرکت کنید که اگر راکت اصابت کرد همه با هم کشته نشاید و فردای آن روز وقت  که ما به مکتب م 

 ."اندهایشان رسیدهفهمید که چند نفر از شاگردان زنده به خانهمدیر مکتبمان م   گشتیمبرم 

در "ناپایری از ناامن  افغانستان دیده استت: های التیامشمار افرادی است که زخمضزیز رفیع  فعال حقاق بشر نیز از جمله ب 

ها در کابل های بین گروهو در ضمن خادم هم در درگیریهای داخل  متاسفانه من خانمم را از دست دادم، پسرم معیا  شد  جن 

ها برایش زحمت کشیده بتادم بته که سال  ام تاراج شد، از جمله چند جلد کتا  دست نایسمجروح شدم و همه دار و ندار خانااده

 ."یغما رفت

  به ماهب نیتز کته مختل آزادی بیتان های ناش  از نااه ارتجاض گرایانه، ترجیحات ایدوئالاژی  و تبعیضتجربه رفتارهای قام

 اند. اضاای جامعه است، از جمله خاطرات  است که مردم افغانستان بارها چه در زمان کادک  و چه در بزرگسال  با آن مااجه شده

کتادک  سیما سمر که ریاست کمیسیان مستقل حقاق بشر را بر ضهده دارد، حس تبعیض را به دلیل هزاره و شیعه بتادن از  

 دانتد. هتا مت کترده بتا ختاد همتراه داشتته و حتت  آن را انایتزه شتروع مبتارزه ختاد بتا ایتن تبعتیضکه در مکتب تحصیل مت 

هتای متاهب  در ایتن کشتار اوتار سین ، رئیس کمیته سرتاسری شارای اهل هناد و سی  افغانستان نیز به ضناان یک  از اقلیتت

هیچ گاه از طرف دولت برای اهل هناد و سی  امتیتازی در "گاید:  ش تن  دیده است. او م کیشانهمااره ضرصه را برای خاد و هم
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خانه ما در والیت پکتیا مارد اصابت راکت قرار گرفت که در این حادثه هفت نفر زخم  و هشت   ۱۳۷۱نظر گرفته نشده است. سال  

م و پسر کاکایم. در زمان حاکمیت طالبان بر کابل، آنان ی  قانان ام، برادرم، کاکاینفر کشته شدند، از جمله دخترم، پسرم، برادرزاده

خااستند باالی ما تطبی  کنند که خاشبختانه بعا  از این قاانین تطبی  نشتد. در ایتن قتانان را که حدود شانزده ماده داشت م 

هتا حت  ندارنتد بتا مایز باشند، هندوها و سی های زرد نصب شاد تا از دیاران متهایشان باید پرچمها و دکانآمده باد،  باالی خانه

 ."ها در ی  خانه زندگ  کنندمسلمانان دست بدهند، و با آن

 

 های مختلف جامعه. عوامل بازدارنده مشارکت زنان در عرصه2

. بترای آیتدها از ضاامل حیات  تاسعه ی  اجتماع به شمار مت های گاناگان جامعه و مشارکت آنحاار فعاالنه زنان در حازه

شناستان بترای حاار نیم  از اضاای اجتماع باید ابتدا به بررس  ماانع  پرداخت که سر راه این مشارکت قرار دارد. برخ  از جامعه

 کنند.  تاصیف ماان  سیستماتی  ی  جامعه در مقابل تغییر ماقعیت زنان از تببین نظام مردساالری استفاده م 

اش زنتان را سترکا  پدرساالری، نظام سلطه مردانه است که از طری  نهادهای اقتصادی، سیاس  و اجتمتاض »مردساالری یا  

 گیرد«.  کند. این نظام از دسترس  بیشتر مردان به مناب  و امتیازات ساختارهای سلطه در خارج و داخل منزل قدرت م م 

هتا بتاور نتدارد، های آنمختلف است. این نظام اجتماض  به زنان و فعالیتگیرد  ابزارهای  که مارد استفاده مردساالری قرار م 

کند، های سنت  و ضرف  زنان حمایت م کند، از اقتدار مردان و نقشهای مختلف برای دو جنس ارائه م های نابرابر در حازهفرصت

هتا حازه ضمام  و چته در حتازه خصاصت  بتر آنانفعال را در زنان تشای  کرده و در شدیدترین شکل آن انااع خشانت را چه در 

 کند.  اضمال م 

تاان تبعیض جنستیت  ماجتاد در آنترا بررست  و شاد که از وجاه مختلف م ای مردساالر تعریف م جامعه افغانستان جامعه

هتا ناتاه نسبت بته آن های این ناع جامعه را به خاب  شناخته وتحلیل کرد. فعاالن سیاس  و اجتماض  این کشار هر کدام مشخصه

های رشد زنان در افغانستان به راهکارهای اجتماض  حتل ایتن آستیب نیتز ها درکنار برشمردن مهمترین بازدارندهانتقادی دارند. آن

 کنند.  اشاره م 

 دیوارهای سنت قطورند  -

نت  باشتد. فرهنت  مجماضته گیترد، فرهشاید اولین نهادی که در هر اجتماع به دلیل وجاد مردساالری مارد نقتد قترار مت 

ها، ضادات و اخ قیات است که فرد به ضناان ضاای از جامعه ختایش و از طریت  ها، هنرها، قاانین، سنتای از باورها، دانشپیچیده

تاانتد نتاع ای دارد. م کننده کنش افراد جامعه است و حیطه تاثیرگااری بسیار گستردهگیرد. فرهن  مشخ آمازش آن را فرا م 

ای های غالب جامعه نقش به سزای  داشته باشتد. مستالهگیری ایدئالاژیدهد و در شکلخاانش از امار دین  را نیز تحت تأثیر قرار 

های های مشارکت زنان در ضرصهکه بسیاری از فعاالن افغانستان روی آن تاکید دارند و در پاست به این ساال که مهمترین بازدارنده

 اند.  های زیادی کردهدانند به آن اشارهفغانستان را چه م مختلف ا
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اولتین و بزرگتترین "  داند:ها م ها و حامیان آنحمیرا قادری، شاضر و نایسنده، ریشه تبعیض ضلیه زنان را در افغانستان سنت

نامم که  هرچته در مردابش م   فرهنا  افغانستان که من  -ها در ساختار بزرگ اجتماض سنت  -ها هستند. ستمسنت  -مشکل ستم

  "روید، ریشه دارند و دارای پاسداران ضجیب و غریب هستند  زنید بیشتر فرو م آن دست و پا برای رهای  م 

ی مساله"ها اشاره دارد:   ناار و مترجم، به باورهای  مانند ارجح دانستن پسران و لزوم تغییر آنصدی  طرزی نایسنده، روزنامه

باید رویش تاکید شاد، یک  فرهن  و ضنعنات است که بنا بر باورهای مختلف شکل گرفته است. دوم ساختاری که ما در که    اساس 

شتاد، بتا دو ناتاه متفتاوت ای است. در چنین فرهنا  در ی  خانااده پسر و دختر که متالد مت کنیم، ساختار قبیلهآن زندگ  م 

 ."همراه است

بزرگترین ضتامل  کته هتم اکنتان "است که پرتا نادری، شاضر و نایسنده نیز به آن اشاره دارد:    ساختار سنت  و قبیلای امری

شتاد ای به این یا آن قتام مربتاط نمت ای است. این تفکر قبیلهرو کرده، حاکمیت تفکر قبیلهدماکراس  افغانستان را با مشکل روبه

 . "گیری برودآور است که اجازه دهد دختر جاانش به حازه رایبلکه به هماان ارتباط دارد. هناز برای ی  مرد شرم

اش ای است کته دیاارهتای ستنتافغانستان جامعه"گاید:  ناار، با انتقاد خطا  به اهل فرهن   جامعه م داوود ناج ، روزنامه

کتارترین افتراد جامعته تترین و کتملدانتم، تنبتخیل  قطار است. به باور من فرهنایان افغانستان که خاد را نیز جزئ  از ایشان م 

ای مانتده خط  کنند. از این رو جامعه افغانستان جامعتهشده سنت افغانستان  را خطهای سن اند دیاارهاند؛ کمتر جرات کردهباده

خادشتان دهنتد نقشته زنتدگ  ختاد را  شان مهندس شاند، اما به ایشان ح  نم خااهند فرزندانها م است که ک یری از خانااده

 ."شان تصمیم بایرند  دهند در مارد سرناشتشان تحصیلکرده شاند، اما کمتر به ایشان ح  م بچینند. دوست دارند دختران

 خوانش طالبانی از دین  -

کنند که بیشترین تاثیر را ای از دین م های غلط و سلیقهبرخ  از منتقدان شرایط ماجاد، نقد خاد را مشخصا متاجه خاانش

داننتد کته در نبتاد نااندیشتان دینت  ها را تاویل  ی  جانبه از دین مت ها این خاانشی وضعیت زنان افغانستان داشته است. آنرو

   کند.  فرصت ظهار بیشتری پیدا م 

است. شاد مخالف متان اصل  آن تبلیغ  که از اس م م "گاید:  گاار انجمن »ناار« و فعال حقاق بشر م شکریه حیدر، بنیان

کنیم به اسم اس م تحمیل شاد. قرآن کریم هم به زبان  ]ضرب [ است که متردم هر آنچه که در فرهن  غلط خاد ما است سع  م 

 ."تاانند آن را بفهمندنم 

یک  از ضاامل، جدا نشدن روشن و واضح دیتن از سیاستت استت. ایتن "داند:  امان پایام  ساحت دین و سیاست را یک  نم 

این که برای تمام مردم افغانستان تاثیرات سا خاد را داشته اما بیشترین تاثیر آن به روی زنان جامعه باده است. آن چیزی   مساله با

 ."شاد، تاویل ناروشن و ی  جانبه از کلیت دین اس م استکه باضث بالندگ  و تکاین فرهن  مردساالری م 

له در ضدم تحق  حاار زنان در ستاختار سیاست  جامعته، نتاع باورهتای ترین مساشیاای شرق نیز بر این نظر است که ضمده

سا و نداشتتن یت  قرائتت رستم  و شان از ی در واق  نباد آگاه  الزمِ زنان از حقاق "ی کنان  است: غیررسمی  دین  در جامعه
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بتر محقت  نشتدن حاتار زنتان در اضتدال  از معرفت دین  در ساختار فرهنا  جامعه از سای دیار، دلیل بسیار محکم و مستدل  

 .  "جامعه است

ی حقاق دانشااه کابل، رن  دین  بخشتیدن بته خرافتات را ضامتل مهمت  در الملل دانشکدهاهلل ج ل، استاد روابط بینفیض

خرافات بقا داشته باشد. های خراف  خاد را رن  ماهب  دهند تا این  ها و سنتبسیاری در ت شند که ضنعنه"داند:   شرایط زنان م 

 .  "محارهای  ح آیند، نه انسانمحار بار م اان غرب ، ماجادات  تکلیفزنان در چنین فاای  برخ ف زن

در قدم نخست، تاویل نادرست از ماهب و دین بیشترین و بدترین تاثیرات را روی جامعته متا گااشتته استت. "صدی  برم :  

شاد نیز از این قاضده مست ن  نیستتند. متا هنتاز تعریفت  از غیترت و رباط به قبل از اس م م ها و ضرف غیردین  که محت  سنت

ناماس در ذهن خادمان نداریم. هناام  که کس  حاضر است به خاطر این که دخترش ضاش  کس  شده، آدم بکشد، چهره واقعت  

 . "نظیر استما وجاد دارد در قرن بیست و ی  ب تاانید ببینید. خشانت  که در جامعه و گسترده خشانت را در جامعه م 

 عدم خودباوری زنان: برآمده از فرهنگ، نیازمند آگاهی  -

شاد و گتاه در ذهتن و زنتدگ  شخصت  ختاد ها به جامعه تحمیل م ها و باورها گاه تاسط تفکرات طالبان  و سنتاین ارزش

شتاند، کتار شاد. بنابراین زنتان هتم ممکتن استت محافظتهنهادینه م کند و  های جامعه، رساخ م زنان نیز به دلیل پایرش ارزش

 خادپنداره قدرتمندی نداشته باشند و حت  در بدترین شکل آن، نظام سلطه را پایرا شاند.  

که در دستااه دولتت وجتاد دارد و در ستطح جامعته نیتز  ایدیالاژی طالبان "استاد زریا ، نایسنده و پژوهشار معتقد است: 

کار شاند و دیار در خاد نیروی  بترای حاتار فعتال اجتمتاض  ش یافته است، باضث شده که زنان حت  از نظر ذهن  محافظهگستر

 .  "نبینند

کرده ما هم بته حت  زنان تحصیل"گاید: التحصیل حقاق و ضلام سیاس ، درباره همین ماضاع م ساز و فارغرویا سادات، فیلم

شناستد و ، به شدت تحت سیطره مردان قرار دارند. پدیده مردساالری در افغانستتان طبقته نمت دلیل کمباد آگاه  به حقاق خاد

 .  "کندمحدود به قشر روستانشین یا فقیر جامعه نیست؛ فقط ناع و سطح کنترل فرق م 

سط خانااده و ها، در محیط زندگ  و تابخش زیادی از خادباوری انسان و احساس مافقیت و کفایت از تجار  اجتماض  انسان

 تتتاان آن را صتترفا بتته صتتارت امتتری روانشتتناخت  و ناشتت  از نخااستتتن تلقتت  کتترد. شتتاد و نمتت جامعتته حاصتتل متت 

ستطح ستااد و آگتاه  زنتان "کنتد: آمنه صف  افال ، وزیر کار و امار اجتماض  و شهدا و معلاالن افغانستان، به این نکته اشاره م 

ای رشتد که زنان خاد نخااستند هماام بتا متردان در هتر ضرصتهین ناه داشته شده، نه اینهمیشه در طال تاریت تاسط مردها پای

 ."کنند

 عدم آموزش زنان: تداوم وضعیت موجود   -

ها دارد، امری کته در نهایتت ارتقای سطح آمازش  زنان تاثیر غیرقابل انکاری روی سب  زندگ ، س مت  و آینده اقتصادی آن

کند. بنابراین تعجب آور نیست که ضدم آمازش زنان، چالش بستیار مهمت  ارزیتاب  شتاد کته بته تتدوام مند م تمام جامعه را بهره

 ها دامن بزند.  وضعیت نابربر آن
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ها بازدارنده"گاید: نااری در کابل است، او  م سیده مژگان مصطفای، معین مسلک  وزارت امار زنان و استاد دانشکده روزنامه

ساادی است که جن ، خشتانت و نتاامن  بتا آن مترتبط هستتند. متا بایتد کمپتین سراستری جامعه مانند ب   سطح پایین فرهن 

 . "دهنتتدستتاادان در کشتتار را زنتتان تشتتکیل متت تتترین تعتتداد بتت ستتاادآمازی بتترای زنتتان داشتتته باشتتیم. متاستتفانه بتتیش

در افغانستان چته کستان  "برد:  را زیر ساال م   دهندگاناما فاخره ماسای دانشجای دکتری رشته ضلام سیاس ، ص حیت آمازش

شاد. مادری نیست که هم دهند؟ خاد آمازش مردساالرانه است. تقسیمات اجتماض  با دیدگاه  مردانه آمازش داده م آمازش م 

همه تصمیمات را  کند وای داشته باشد و هم در خانه نقش مرکزی را ایفا کند. پدر نقش قهرمان را بازی م نقش اجتماض  برجسته

 ."گیردپدر م 

ترین ضامل است. شما تصار بکنیتد زنت  ها مخصاصاا زنان مهمساادی خاناادهب "ماری نبردآیین، معاون آژانس خبری باختر:  

ز تااند فرزندی مطاب  با زمانه را جهت رشد و تعال  تربیت کند؟ بدین ترتیتب نیتاکه در چهاردیااری خانه محصار باشد، چاانه م 

 .  "ساادی جامعه مخصاصاا زنان هستبه مبارزه شدید با ب 

 استقالل اقتصادی الزمه تغییر است  -

هتای در بسیاری از کشارهای دنیا، مبارزه با تبعیض ضلیه زنان و حرکت به ستای برابتری جنستیت  بتا فتراهم کتردن زمینته

های معیشت  باشند، از نبتاد قتدرت انتختا  رنتج ها و مهارتها در هم آمیخته است. زمان  که زنان فاقد ابزاراستق ل اقتصادی آن

 ها خااهند باد. جامعه زنان افغانستان نیز از این اصل مبرا نیست. ها و سرکا خااهند برد و ناچار به پایرش خشانت

ات ت زنتان، یکت  از مع"کنتد:  شینک  کروخیل، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان به این مشکل به روشن  اشاره م 

تااند مشارکت سیاست  هاست. تا زمان  که زن وابسته به اقتصاد دیاران باشد و از خاد درآمد نداشته باشد، نم مشکل اقتصادی آن

 .  "داشته باشد

فقتر، خشتانت، جهتل، غتارت، "کنتد:  تر جامعه طبقات  تحلیل مت زاده شرایط زنان افغانستان را در قالب وسی مسعاد حسن

فریب، همه و همه محصال و ثمره جامعه طبقات  مبتن  بر سادجای  به هر قیمت است. مقاالت  کته در ایتن ده ستال بته فرمتان 

سازی امریکای  در خصاص زنان صارت گرفته و به خارد متا هتم داده شتده، همته محصتال و ها و بر اساس طرح دماکراس قدرت

شاد کته شناسد. وقت  ماحصل و نتیجه مش  نظام حاکم به اینجا ختم م نسیت نم های بزرگتری هستند که الزاماا جمعلال ضلت

کند تا همه را به نف  خاد ای انسان گرگ انسان است، هر کس در هر ساختاری ت ش م پالدار باید پالدارتر شاد، در چنین جامعه

تنها برای زنان که برای همته، تقستیم ناضادالنته سترمایه  سرکیسه کند و مارد ظلم قرار دهد. با این تحلیل ضامل بازدارنده بزرگ نه

 ."ضدالت  به بارآورده استاست که فقر و پیرو آن خشانت و جن  و ب 

دکتر داوودشاه صبا، وال  پیشین هرات، در کنار اشاره به نقش آمازش، فرهن  و سنت حاکم بر کشار و پیرمردساالر خاانتدن 

دسترس  زنان به مناب  اقتصادی بسیار محدود استت. هنتاز اقتصتاد در دستت متردان "گاید: د م جامعه افغانستان، از مساله اقتصا

است. تا زمان  که دختران افغانستان نتاانند از نظر اقتصادی سر پا بایستند، خادشان تالید و متدیریت کننتد، جامعته بتا مشتک ت 

 . "یریت مناب  در  دست مردان استکنند ول  مدرو خااهد باد. در روستاها زنان کار م جدی روبه



12 
 

های  در بحث ضاامل اقتصادی باید به این نکته نیز اشاره کرد که نه تنها ضدم استق ل مال ، بلکه فقر و طبقه اقتصادی خانااده

 اد. شتها محستا  مت ای که فاقد سیستم رفاه  است، مان  مهم  در پیشرفت آنکنند خاصه در جامعهکه زنان در آن زندگ  م 

ضامل فقتر اقتصتادی و بیکتاری ستبب شتده "کند که:  ی باز افغانستان به این نکته اشاره م ی جامعهضیاء مبلغ، سرپرست مؤسسه

که به نف  زنان ضمل کرده، همچان ح  میراث را زیر پای نهنتد و زنتان را از ایتن حت  شترض   بسیاری از مردم حت  احکام شرض 

کنم خیل  از مشک ت زنان ختاد بته ختاد ی کاف  از لحاظ اقتصادی رشد کند، فکر م جتماع به اندازهمحروم سازند. بنابراین اگر ا

 .  "حل خااهد شد

تصار کنید "گاید:  بان افغانستان هم در همین رابطه، خاصه دسترس  زنان به برخ  امکانات م ضبدالجلیل بینش، رئیس دیده

تاانتد در خااهد تحصی ت ضال  خاد را پیش ببرد، چاانه م ابتدای  دسترس  ندارد، فردا که م دختری را که در ی  ده به مکتب 

ی دختتر حاضتر باشتد دختترش را بته امتان ختدا که ختاناادههم به فرض اینی  شهر غریب، ت  و تنها بادوباش داشته باشد؛ آن

 .  "بفرستد

 خشونت و عدم امنیت؛ سد راه جدی مشارکت زنان  -

هتای ای از نابرابری روابتط قتدرت میتان زنتان و متردان بتاده و یکت  از مکانیستمخشانت ضلیه زنان به صارت تاریخ  نشانه

شاد. خشانت انااع مختلف  دارد که از ارجحیتت جتنس پستر در ها محسا  م اجتماض  در سرکا  زنان و مطی  نااه داشتن آن

هتای تحمیلت ، آزارهتای جستم  و روحت  و ستلب اختیتار در های برابر، ازدواجرصتشاد و تا محرومیت از فزمان نازادی آغاز م 

رود. این مساله اجتماض  با تمام انااع آن ماضاع تاجه و مبارزه بسیاری از روشتنفکران های فردی و اجتماض  پیش م گیریتصمیم

 افغانستان است. 

خشانت ساختاری یک  از ضاامل "گاید:  ضیح خشانت ساختاری م الملل وزارت امار خارجه در تامل  ستیز، مشاور امار بین

گیترد و بتر زنتان تحمیتل گیرد. خشانت ساختاری از باال شکل م بازدارنده است که فرصت شکافای  و حاار زنان را از ایشان م 

 .  "اندفکری و اجتماض  محروم مانده اند و از هرگانه استق ل و آزادی اقتصادی،شاد. در جامعه ما زنان به شدت به مردان وابستهم 

کنتد و وظیفته اضتراضت  را تنهتا بتر دوش زنتان فرخنده زهرا نادری به سکات مردان در برابر خشانت ضلیه زنتان انتقتاد مت 

ها، بیشتر پیام منف  دارد. وقت  یت  زن بته وستیله شتاهر ختاد شت ق های ناسالم و سکات ما در برابر این سنتسنت"بیند:  نم 

ببیننتد و برد. کسان  که ایتن رونتد را مت رود و روز سام سرش را م بندند، فردا با کارد به سراغ او م خارد ول  همه چشم م  م

کننتد؟ اند. ضروری آن نیست که ی  زن صدای خاد را بلند کند، مردان چرا ستکات اختیتار مت خاماش هستند، گناهکاران تاریت

 .  "کننددیدگ  از خشانت نرسد، همه ساکت هستند و او را تشای  به تحمل م ترین مرحله آسیبمتاسفانه تا ی  زن به وحشیانه

ی جزایت  بترای در نباد قانان یا الیحه  "ناار و فعال مدن  به خ  حمایت قانان  در این زمینه اشاره دارد:  باری س م، روزنامه

 ."دهد به زن هت  حرمت کندبه خاد اجازه م مجازات ضام ن آزار و اذیت زنان در اجتماع، هر کس  

ناامن  کل جامعه را متتاثر "داند: نادر نادری، رییس واحد ارزیاب  و تحقی  افغانستان ضااقب خشانت را متاجه تمام جامعه م 

پتایر بتادن خاطر آسیبکند. بدین  های حمایت  اجتماض  وجاد ندارد، بیشتر متاثر م سازد، اما زنان را به دلیل این که مکانیزمم 

 ."های مدن ، اجتماض  و سیاس  استفاده کنندزنان بیشتر است و این باضث شده که در نقاط ناامن کشار زنان کمتر از آزادی
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 موانع دولتی و قانونی  

کته حتداقل  شاد، الزم به حاار دولت و قاانین  استهای  که به اشکال مختلف برای زنان ایجاد م برای رهای  از محدودیت

هتای امنیت را برای زنان تأمین کند. در نباد چنین ضنصر حیات  و مهم  انتظار پیشرفت و مشتارکت همته جانبته زنتان در ضرصته

 نماید.  جامعه بسیار دشاار م 

ق .  قتاانین کتاف  و مناستب  جهتت احقتا۱بندی کرد که: تاان این گانه تقسیممشک ت این بخش از جامعه افغانستان را م 

هتا در شتاد و ستنتای این قانان ماجاد است به خاب  و درست  اجرا نم . اگر در حازه۲ها وجاد ندارد، حقاق زنان در تمام حازه

ریتزی در . خارج از ضرصه قاانین، دولتمردان دغدغه اندک  نسبت به برنامه۳برخ  مااق  قدرت بیشتری نسبت به این قاانین دارند. 

قدرت  زنان در این ضرصه، راه را برای بنیادگرایتان تستهیل کترده استت. بته برخت  از ایتن . ضدم حاار  یا ب ۴حازه زنان دارند و  

 شاد.  مشک ت از زبان فعاالن این ضرصه اشاره م 

رنت  های مشتارکت زنتان بستیار کتمسید اسحاق گی ن ، فعال سیاس ، نقش دولت را تاکنان در رابطه با فراهم کردن زمینه

در حازه زنان صارت نارفته استت. اگتر انتدک کتاری هتم   گانه کار ساختاری و اساس به نظر من تا به حال هیچ"کند:  ارزیاب  م 

 ."های غیردولت  صارت پایرفته استها نه به دست دولت، بلکه به دست جامعه مدن ، نهادها و مؤسسهانجام شده، این فعالیت

ضدم تعهد دولت مردان در متارد مشتارکت "گاید: ری زنان افغانستان، نیز در همین راستا م ثریا پرلیکا مساول اتحادیه سراس

 .  "های مختلف سیاس  اجتماض ، ضدم تطبی  قانان و همچنین فساد اداری ماان  مهم  هستندزنان در ضرصه

 ت  است که فعاالن حقاق زنتان بته های کهنه و مردانه از مشکتفاسیر متعدد از قاانین، ضدم تجدیدنظر و شامل بادن دیدگاه

 آن اشاره دارند.  

ها بادند که برخت  در ساخت و گزینش این قاانین اک راا مردها دست داشتند و آن "گاید:محمد رحیم جام ، فعال مدن   م 

 .  "اندداده حاف کردهی قیادت مردان را کاهش یا امتیازات  را به زنان م از مااد و مفادی را که به نحای ساحه

زنتان قربتان  تقابتل سته نظتام "کنتد: های ارزش  اشاره م ضاصف حسین ، فعال سیاس  و فرهنا ، به تداخل و تعارض نظام

الملل  در افغانستان هستند. به نظر من باید نظام حقاق  تصفیه شاد. ما تاب  کدام ی  هستیم؟ های بینارزش ، دین، ضرف و ارزش

تااند ازدواج کند. براساس نظام حقاق  جهانشمال، در ضقد ازدواج رای و نظر ختاد دختتر ترِ نه ساله م م  ً در ماهب آمده که دخ

 .  "خااهد ازدواج کنداصل است و اوست که باید تعیین کند با ک ، چه زمان  و تحت چه شرایط  م 

گیرنتدگان های افراط  در سطح تصتمیمگاههای قانان  و نفاذ دیدضادله محسن ، حقاقدان و فعال حقاق زنان با نااه به نق 

های ک ن به خصاص در شارای ضال  قاا از ماانت  مشتارکت زنتان وجاد بنیادگرایان در پارلمان، کابینه و دولت و پست"گاید:  م 

باشتند. ها نخااهند گااشت که شهروندان این کشار سهم مساوی در زندگ  خادشان داشتته است. در مارد تمام  قاانین کشار آن

 9کنند که دختری را که به فرزندی گرفت  بعد از سن  ها پیشنهاد م کنم به قانان سرپرست  اطفال که در این مساده آناشاره م 

 .  "تاان  با او ازدواج کن سال م 
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ستهم زنتان  در قانان انتخابات"های شخص  شکایت دارد: های پانزدهم و شانزدهم مجلس سنا از نااهصدیقه بلخ ، ضاا دوره

درصد رسید که ما اضااء کمیستیان جامعته متدن  و حقتاق بشتر مشترانا جرگته، بتر آن   ۲۰درصد به    ۲5در شاراهای والیت  از  

هتای شخصت  نماینتدگان مترد پافشاری کردیم و مان  از حاف این سهم به طار کل  شدیم. در زمینه کم شدن سهم زنان، ستلیقه

 ."پارلمان دخیل باده است

ای ها با وضعیت زنان اضتقاد دارد و در این زمینه ضتدهن مهدی، سیاستمدار و نایسنده، به ابزاری برخارد کردن دولتالدیمح 

 با او هم نظرند.  

انتد. در شتارای ضتال  ها همیشه از زنان به صارت سمبالی  استفاده کتردهحکامت"گاید:  شکی  ابراهیم خلیل، خبرناار، م 

گیری نیستند. در شارای ضتال  قاتا، کنند ضم ً دارای قدرت تصمیمکمیسیان مستقل انتخابات، زنان  که کار م صلح وکمیشنران  

 .  "ی  قاض  زن نداریم

های ضمده پیش روی زنتان، اضتافه یک  از چالش"گاید:  سرور حسین ، معین ساب  وزارت معارف درباره مشک ت حقاق  م 

و ح  تحصیل، ح  مالکیت زن است که به صارت سیستماتی  سلب شده است. حت  ملکیتت بر به رسمیت نشناختن ح  ازدواج  

 . "در قانان اساس  برای زنان به رسمیت شناخته شده است، اما ضم ً حرف زدن از آن، کفر گفتن است

 های اولیهجنبش زنان افغانستان در گام  -

و ... در بیشتر نقاط دنیا مناط به حاار زنان  باده که با انستجام به دست آوردن بسیاری از حقاق اجتماض ، اقتصادی، قانان   

اند. برخ  از فعاالن حازه زنان در افغانستان معتقدند حاار و پررن  شدن چنتین و همکاری برای اهداف مشترک خاد مبارزه کرده

ه انتقادی بته آستیب شناست  ایتن مستأله های زنان افغانستان است. از این رو با نااجنبش ، راهکاری درست برای پیشبرد خااسته

 پردازند.م 

گاید هناز وجاد جنتبش فازیه کاف ، رئیس کمیسیان زنان، حقاق بشر و جامعه مدن  پارلمان به فردگرای  انتقاد دارد و م 

جنبش ایجاد کنتیم. هتر تاانیم ی   جنبش زنان در افغانستان شکل نارفته است. ما به شکل فردی نم "روست:  زنان با چالش روبه

زن  که به ی  مرحله از فهم و درک درباره ضدالت جنسیت  رسیده؛ ت  محار شده است به این خاطر ما نیاز داریم به شکل شتبکه 

 ."و سازمان با هم کار کنیم تا جنبش زنان را در افغانستان پایه باااریم

در ضرصه اجتماض  حاار زنان بتا تاجته بته ضصتر و "گاید: م  سیده مژگان مصطفای نیز با اشاره به تفاوت شهرها و روستاها

زمان فعل  که در آن قرار داریم، کاف  نیست. در سطح شهرها مشارکت زنان خا  است اما در روستتاها مشتارکت زنتان در جامعته 

 .  "شاهد باشیموجاد ندارد. ما راه  طاالن  پیش روی داریم تا در تمام افغانستان به صارت یکسان فعالیت زنان را 

های  که در افغانستتان حرکت"بیند:  های زنان را هناز در حد ی  جنبش منسجم نم سعید حقیق ، روزنامه ناار، نیز حرکت

ای با مساله زنان است؛ یعن  شما با ماج  از جنبش زنان مااجته نیستتید پروژه شاد، به نظر من بیشتر حرکتبه نام زنان انجام م 

شاد. جامعه جهان  ت ش کترده های داخل  از بیرون کشار حمایت و تمایل م عه برخاسته باشد. بلکه تمام حرکتکه از درون جام

 .  "است زنان حاار اجتماض  داشته باشند 
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تر ضمتل کنتیم، بتا تاانستیم منسجمبه بعد م  ۲۰۰۱ما در دوره "گاید: حمیرا قادری نیز با بررس  جنبش زنان افغانستان م 

زده و های  آمدیم کته آمتادگ  فکتری نداشتتیم. متا زنتان طالتبهای دنیا جنبش  داشته باشیم، اما ما از دورهالااپایری از جنبش

ی آگتاه ، یت  دهته نیتاز داریتم تتا از ای بادیم که تازه یاد گرفتیم چه طار به جسم و روح خاد برسیم. حاال پتس از دورهبیچاره

 ."هایمان نتیجه بایریمت ش

 مسأله زن چند وجهی است  -

کنند، برتری یافتن ها حفاظت م اند و نیروهای  که از این سنتدار مردساالرانه که در تمام جامعه رساخ کردههای ریشهسنت

 های زن ستیزانه دین  و ایدئالاژی  در افغانستان مسائل  هستند که ماضاعای بر حقاق قانان  و شهروندی و خاانشساختار قبیله

ها معتقدند ضدم تفکی  دین از سیاست و فقدان قرائت اضتتدال  و رستم  از دیتن اند. آننقد بسیاری از نیروهای مترق  قرار گرفته

 کند فراهم کرده است. شرایط را برای جاالن تفکرات سرکاباری که زنان را از حقاق انسان  خاد محروم م 

پایر کرده است کته نتیجته آن ضتدم ها جامعهها را طب  این سنتنان منتقل و آنهای  را به زبه تب  این شرایط، جامعه آمازه

ها ها برای ایجاد تغییر و در نهایت تداوم بخشیدن به شرایط ماجاد است. برای رف  این بازدارندهآگاه  و اضتماد به نفس الزم در آن

ها مشتک ت  استت شمرند، یک  از آنازش نیز ماانع  برم شاد اما در راه آمخااست آمازش زنان تاسط اک ریت فعاالن مطرح م 

که سر راه گسترش مکاتب و حاار دختران و زنان برای ساادآمازی وجاد دارد. مان  دیار آن ناع از ساختار آمازش  در افغانستان 

 پردازد.  های جنسیت  جامعه سنت  م ای مردساالرانه داشته و به بازتالید کلیشهاست که شاکله

های اقتصادی، ای است برای رهای  زنان از وابستا  در ضرصهاما آمازش از نظر بسیاری از فعاالن جامعه افغانستان تنها مقدمه

های گاناگان همان چیزی است که بته اذضتان روشتنفکران کشتار بته  سیاس  و اجتماض . این حاار مستقیم و مشارکت در حازه

گران شرایط کنان  جامعه افغانستتان شتایان تاجته بستیار استت اهد شد. نکته دیار که از نظر تحلیلتری منتج خاتغییرات ضمی 

هتای حمتایت  رخ شاد و از آنجا که این خشتانت در نبتاد مکتانیزممیزان خشانت  است که به صارت ساختاری بر زنان اضمال م 

هتای اجرایت  بترای مقابلته بتا سیستم حقاق  کشار و ضتمانت  دهد راه  جز بازناریدهد و ناامن  را در کل جامعه تسری م م 

 خشانت نخااهد داشت.  

 

 . مطالبات زنان افغانستان، بازتابی از تغییرات اجتماعی3

هتای نتاین و ای برای سامانده  مطالبات قرار گیترد. نهادینته شتدن ارزشتااند پایهجنسیت از جمله متغیرهای  است که م 

تتری در آینتده منجتر های متعاقب آن در حازه زنان، فرایندی است که به تغییرات ضمی شکل گرفتن خااستهها و  فراگیر شدن آن

شاد. زنان افغانستان هم بیش از گاشته چه به صارت فردی و چه با شکل دادن نهادها به صارت جمع  در حال مطترح کتردن م 

تااننتد از آن های سیاس  داخل  و هم جامعته جهتان  نمت هم قدرت  داری دارد کههای  هستند که نشان از تحاالت ریشهخااسته

 ها باشد.  گیرند که ممکن است برهم زننده معادالت آنغفلت کنند؛ چرا که در این صارت  بخش تاثیرگااری از جامعه را نادیده م 

دارنتد و از ضرصته فرهنت  و آمتازش های اجتماض  وجاد  تاان گفت این مطالبات امروزه به صارت تقریب  در تمام ضرصهم 

هتا بستته های کاری و اقتصادی در حال گسترش هستند. شاید میان گستردگ  مطالبات اجتماض  و ضمل  کردن آنگرفته تا ضرصه
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در گیری آن امری است که در نهایتت تغییتر را های آن، زمان  گاه کاتاه و گاه طاالن  فاصله رخ دهد اما شکلبه فراهم بادن زمینه

 پ  دارد.  

 بازخوانی تفسیرهای مردانه از دین   -

اند. این ناتاه، متاهب را بتا هتدف سیاست  متارد های افراطیان ماهب  بادهزنان افغانستان در بسیاری مااق  قربان  خشانت

. در این شترایط، تغییتر کندمآبانه از بسیاری حقاق اولیه محروم م ها و خاصه زنان را با رویکردی قیمدهد و انساناستفاده قرار م 

رود. ستلب قتدرت از های جامعه زنان افغانستان و روشنفکران به شمار مت نااه به دین و رضایت کرامت انسان  زنان یک  از خااسته

نظتر در حتازه ستیزانه و حت  حاار زنتان صتاحبهای زنکنند، مبارزه سیستماتی  با این برداشتآنان که از خشانت حمایت م 

 مطالبات  است که برآورده شدن آن از نظر کنشاران جامعه افغانستان گام مهم  در اص حات فرهنا  جامعه خااهد باد.  دین از

ی نتا اندیشتان تغییتر یابتد و ی من بازخاان  اس م است. تفسیرهای مردانه بته وستیلهاولین مطالبه"گاید:  حمیرا قادری م 

دانند غلط است ول  جرأت ی  فتاا ضلیته آن را ندارنتد، کنند، با آن که م ر را حمایت م م های  که امروز در راس هستند و انتحا

باید از سیستم کنار زده شاند و اس م با اصل خاد در کشار حاکم شاد. در این صارت من در این کشار مصان هستم. اصل است م 

خااهیتد تتا درس تان را از ترکیته مت ا برای اس م دخترانگفته است »برای تحصیل ضلم به چین هم باید بروید«، در حال  که شم

 ."نخاانند

دولت افغانستان باید در "کند:  ی مدن  و حقاق بشر نقش دولت را در این زمینه گاشزد م ی جامعهنعیم نظری، رییس شبکه

متحال نشاد، ما هرگز شاهد تحتال فرهنات  و ی دین  اقدام جدی کند. اگر فهم دین  مردم های تندروانهی  مبارزه با قرائتزمینه

 ."اجتماض  در افغانستان نخااهیم باد

کند زنان افغانستان ماننتد زنتان متالزی یت  اما مجیب رحمان، مترجم و نایسنده، به نقش خاد زنان هم اشاره دارد وآرزو م 

مطرح کردند که آیا واقعاً حقاق زنتان از نظتر دیتن همتین شماری از زنان در مالزی این پرسش را "قرائت جدید از دین ارائه کنند:  

 "گانش، تاجه کرده است؟ضناان انسان و بندکه خدا هم به حقاق زنان، بهگایند، یا ایناست که مردان م 

 جایگاه اقتصادی زنان روشن شود  -

ی و بته تبت  آن اجتمتاض  نامناستب  پردازند و ماقعیت اقتصتادتعداد زیادی از زنان افغانستان به کارهای خانا  سناین  م 

برند به خدمات رفاه  بسیار اندک است. رسیدن بته خادکفتای  ها که در مناط  دورافتاده به سر م دارند و دسترس  بخش  از آن

ن قتبح برنتد، از بتین رفتتاقتصادی، حاار در بازار کار، تاجه به حقاق زنان  که بار مااضف  بر دوش دارند اما بهره اقتصتادی نمت 

هتای آن در جامعته و های  است که زمزمهبرخ  از کارهای اقتصادی سالم مانند فروشندگ  فارغ از جنسیت افراد بخش  از خااسته

 رسد.  از زبان برخ  از فعاالن جامعه افغانستان به گاش م 

کنم تا زمان  که زنتان فکر م "ید: گادگرجنرال غ م حسین فخری، رئیس ضمام  اداره ضال  مبارزه ضلیه فساد اداری، نیز م 

تاانند به هیچ خااست سیاس  و اجتماض  برسند. بایتد بترای زنتان زمینته کتار و استق ل اقتصادی خایش را به دست نیاورند، نم 

 . "اشتغال ایجاد شاد
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سب درآمد یک  دیاتر از ح  کار و ک"کند و معتقد است: پرتا نادری از حاکم نبادن زن افغانستان بر سرناشت خاد گ یه م 

ای به نتام نفقته استت. زنتان بته اند، پدیدهای زنان است. یک  از دالیل  که زنان همچنان محکام به برده بادن و حقارتحقاق پایه

 .  "شاندصارت سیستماتی  در زیر چرخه قدرت مال  مردان له م 

 ای نیستمطالبات قانونی: حمایت از حقوق زنان سلیقه  -

های مختلف  دارد که تطبی  قاانین از نظر بسیاری از فعتاالن زن در صتدر مطالبتات ضنتاان از مطالبات زنان جنبهاین بخش  

های حقاق  زنان از به روز کردن قاانین و تصایب قاانین  مانند ختانااده و محتا خشتانت ضلیته زنتان تتا شده است. دیار خااسته

 ، متغیر و متناع است. مجازات ناقاان حقاق زنان و ایجاد تبعیض م بت

 ۲۲تاان به اصترار بته حفتظ و تطبیت  متاده در ابتدا م "گاید: هناامه اناری، مؤسس نهاد تحقیقات  حقاق زنان و اطفال م 

هتای ماجتاد قانان اساس  اشاره کرد. ذکر شدن تساوی حقاق  زن و مرد در قانان اساس  افغانستان، کلید گشادن بسیاری از قفل

 ."کننده تساوی جنسیت  است و تامین در این ضرصه

ها دارند داشتن قانان خانااده است که در ستایه آن بتااننتد بته مطالبتات انستان  ختاد اولین نیازی که خانم  "ضادله محسن :

شتن بپردازند. م ل ح  ارث، ح  تمل ، ح  حاانت، ح  ازدواج، ثبت ازدواج و ط ق، رضایت در ازدواج، ح  انتخا  همسر و... دا

هتا که هزاران زن در پستای خانتههاست و اینقانان من  خشانت که در سایه آن زنان اضتماد داشته باشند که دولت حام  ح  آن

های ناماست  ترین جای دنیا یعن  خانه، قربان  قتلشاند باید قانان  باشد که از ضار  ساال کند. زنان در امنروزانه لت و کا  م 

 .  "شاندم 

 سوادی زنان ممکن استکردن بیت آموزشی: ریشه کن مطالبا  -

دهد. درست است که آمتازش و آمازش زنان و دختران بهترین امیدها را برای از بین بردن چرخه محرومیت زنان به دست م 

گتاه  ایشتان تحصیل بیشتر برای هر دو جنس مهم است اما آمازش دختران فاائد اجتماض  بسیاری دارد و آثار مستقیم دانای  و آ

 تاثیرات اجتماض  شارف  در پ  خااهد داشت. 

ستازی بترای تعلیم، تعلیم و تعلیم سه مطالبه ضمده زنان است. اص ح سیستم آمازش و زمینته"گاید:  سید اسحاق گی ن  م 

 . "ترین خااست زنان استمشارکت فعال زنان در ضرصه آمازش و پرورش مهم

در افغانستان زنان شهری و زنان روستای  هتر "بیند:  ی و روستای  را در این زمینه مهم م های زنان شهرشکریه حیدر تفاوت

شان راهیاب  بته کتار و آزادی اجتمتاض  و راه اند. خااستهکدام مشک ت خاص خاد را دارند. زنان شهری زیادتر از جن  متأثر شده

ها مشکل بیرون رفتن از خانه دهند. آناقتصاد خانااده را تشکیل م یافتن کادکانشان به تحصیل است. زنان روستای  ی  بخش از  

 .  "اند. آرزو دارند که باسااد باشندرا ندارند؛ ول  با مشک ت صح  و بیساادی مااجه

. رسان  در مارد حقاق زنان به مردان استتاز مطالبات زنان آگاه "بیند: ضبدالحمید مبارز روی دیار این سکه را این گانه م 

 .  "مردها باید آمازش ببینند تا از کلیه حقاق زنان آگاه  کسب کنند

 مطالبات اجتماعی: از کرامت انسانی تا مبارزه با خشونت  -
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بسیاری از مطالبات زنان ایجاد حساسیت اجتماض  در مارد جایااه انسان  برابر زنان و مردان و نقش چنین تفکتری در ایجتاد 

های  که به شکل رسم  و غیر رسم  در افغانستتان حتال حاضتر جریتان دارد نیازمنتد ضزمت  برابریتر است. رف  ناای سالمجامعه

 های جدی دارند.  ضمام  است که فعاالن برای ایجاد آن دغدغه

شمرد. چان زن انسان است باید از حقاق انستان  ی زنان را داشتن زندگ  انسان  م شینک  کروخیل اولین و آخرین خااسته

ر باشد. خادش تصمیم بایرد که درس بخااند، خادش تصمیم بایرد که کار بکند یا نکند، خادش تصمیم بایرد که با کت  برخاردا

 ."ازدواج کند

 فشرند؛  حقاق برابر شهروندی نقطه مشترک  است که بسیاری بر آن پای م 

در ی  ک م تمام حقاق شهروندی که "کند:  گانه خ صه م رفی  بهروزیان فعال ضرصه ماسیق  و رسانه مطالبات زنان را این

 . "ترین تبعیض از آن برخاردار باشندبرای مردان است، باید زنان نیز بدون کاچ 

آوری زنان در گام نخست بته امنیتت فزیکت  و روانت  نیتاز دارنتد؛ فتراهم"گاید:  خلیل رومان، نایسنده و کارشناس رسانه م 

ی رشتد و سرناشتت حیط  و اجتماض . آنان نیاز دارند به ضاض متردان، خادشتان دربتارههای خاناادگ ، ممحیط ضاری از خشانت

 ."خایش تصمیم بایرند

تترین مطالبتات زنتان آزادی استت. آزادی از از بتزرگ"یار، ستینماگر، بته ستطاح مختلتف آزادی اشتاره دارد: ملکه ثریا افغان

رود. بترای زنتان، اح بزرگ اجتماض ، سیاس  و فرهنا  پیش م شاد تا سطکاچکترین مسائل همچان آزادی در پاشش شروع م 

 . "ترین خااست استآزادی فکر و اندیشه مهم

یک  از مطالبات، تحکیم امنیت مناسب سرتاسری در کشتار هستتند. "گاید:  نیز م   "تهمینه"وحیده صمدی مساول ماسسه  

 . "مصانیت اجتماض  ح  زن است. زنان دوست دارند با روان و خاطری راحت در اجتماع حاار داشته باشند

 های آینده افغانستان  ریزیمطالبات سیاسی: ضرورت حضور زنان در برنامه  -

گیتری در ستطاح هتای قتدرت و تصتمیمهای الزم برای زنان جهت حاار در ضرصتهرصتمنظار از مطالبات سیاس ، ایجاد ف

هاست. گرچه زنان افغانستان در ابتتدای راه ستهم مختلف، قااوت، ح  تشکیل نهادهای سیاس  و مدن  و ... برای احقاق حقاق آن

 سطح مشارکت تأثیرگاار ناممکن نیست.  خااه  از قدرت قرار دارند اما معتقدند با ایستادگ  و ت ش خاد زنان رسیدن به

هتای متا حقتاق یک  ازخااستته"گاید:  یاسین نااه به مساولیت دوجانبه دولت و زنان در رسیدن به این ح  اشاره دارد و م 

آن سیاس ؛ یعن  ایجاد زمینه و بستر مناسب تاسط نظام است. البته به نظر من باید مطالبات زنان بر مبنای کاشش و ت ش ختاد 

 .  "های مدن  و سیاس  را داشته باشندها هم باشد. نه این که صرفا دولت را مساول وضعیت خاد بدانند و فقط از او تاق  آزادی

گیری داشته زنان در هر مقطع  که هستند باید ح  تصمیم"شکی  ابراهیم خلیل بر لزوم واقع  بادن قدرت زنان تأکید دارد:  

گیتری داشتته جمهار دو معاون دارد که یک  از آنان باید زن باشد، اما زن  که ح  تصتمیم، رئیسباشند. در سطح رهبری حکامت

 .  "باشد
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های حستاس سیاست  بته زنتان داده باید پست"گاید:  دکتر ضالمه، ماسس کمیته همبستا  زنان افغانستان در آلمان نیز م 

ید از انحصار مردان بیرون کشیده شاد و در تمام مااکرات باید زنان شاد تا ایشان هم در قدرت شامل باشند. پروسه صلح و آشت  با

 ."گیرنده باده و در میزهای مااکره حاارداشته باشندتصمیم

بینتیم گیری خااست مهم  است. اکنان م گسترش فعالیت زنان در سطاح تصمیم"گاید:  کاظمیه محق ، استاد دانشااه، م 

درصد کتم  ۲۰درصد به  ۲5تاان م ال زد که سهم زنان را از برد. قانان انتخابات را م ن دست م که پارلمان به نف  مردان در قاانی

شمار هستند. متقاض  زن زیاد هست  اما ی  نتاع ستد متان  اند، اناشتگیری ادارات وارد شدهاند. زنان  که در سطاح تصمیمکرده

 .  "پیشرفت زنان است

انکار. متأستفانه باید زنان افغانستان از نظر تاانمندی به جای  برسند که تبدیل شاند به واقعیت  غیرقابل"گاید: نعیم نظری م 

ان در این ساختار مطرح باد، اما شاهد هستتیم کته درصد حاار حتم  زن  ۲5گرد بادیم؛ یعن   در قانان شارای والیت  شاهد ضقب

 .  "درصد حاار دارند. باید سیاست تبعیض م بت در قبال زنان ضمل  شاد تا بعد از آن شاهد تاازن میان مرد و زن باشیم ۲۰اکنان 

 های مطالبات زنان  اولویت  -

انند داشته باشند کم تعتداد و محتدود بته یت  تامحرز است که در کشاری در شرایط گاار، مطالبات  که زنان ی  جامعه م 

ها اولایت  قائل شد. نیروهای آگاه از شرایط زنان تاان بر اساس میزان نیاز حس شده برای آنحازه نخااهد باد. اما در ضین حال م 

هتای م آن و مقابله با تأویلشمارند. بازخاان  از اس م و احکاجامعه افغانستان تعدادی از این ماارد را به طار مشخ  و روشن برم 

رود. از طرف  خادکفای  اقتصتادی و تاجته های بدنه روشنفکر و مترق  افغانستان به شمار م ترین خااستهبنیادگرایانه یک  از مهم

از های آمازش  برابر و حقتاق مستاوی در قتانان بترای زنتان استت به حاار زنان در بازار کار که پیش نیاز آن فراهم کردن فرصت

 اند.  ها اشاره کردهای به آنرود که هر ی  از مطلعان جامعه افغانستان به گانهمطالبات مهم  به شمار م 

 

 . برای پیشبرد مطالبات زنان در افغانستان چه چیزی قابل اتکاست؟4

مرکتزی و کلیتدی بترای شتاد، یت  نقتش ها برای ارتقای شترایط زنتان تعریتف مت در کنار وظایف  که معماال تاسط دولت

های زنان و شکل دادن به ی  چارچا  تاثیرگتاار بترای های غیردولت  نیز وجاد دارد. ان ج  اوها ضامل حیات  برای پایااهسازمان

اند به وظتایف آیند. اما این که نهادهای مدن  یا دولت  جامعه افغانستان تا چه حد تاانستهرسیدن به برابری جنسیت  به حسا  م 

اند و چه نقاط ضعف و قات  دارند ماضاض  است که فعاالن جامعته افغانستتان از زوایتای رو بادهاد ضمل کنند، با چه ماانع  روبهخ

 اند. مختلف به آن پرداخته

 اتکا به نهادهای مدنی یا دولتی؟    -

هتای ختاد را در تااننتد خااستتهمت برخ  از فعاالن اجتماض  افغانستان بر این باورند که زنان از طری  نهادهای مدن  بهتتر  

ای دیاتر ها را بر ضهده داشته باشند. اما از طرف  ضدهگیری کنند خاصه اگر خاد نقش فعال و اثرگاار این سازمانجامعه مطرح و پ 

رائه ندهند. در این شاد کارنامه مناسب  از خاد ابینند که باضث م هناز این نهادها را در ابتدای راه و درگیر با معا ت مختلف  م 

 میان هستند کسان  که نهادهای دولت  را نیز مناب  قابل اضتمادی ارزیاب  کرده و حت  به همراه  این دو اضتقاد دارند.  
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 کننتتد. برختت  تنهتتا نهادهتتای متتدن  کتته خاصتته ختتاد زنتتان نیتتز در آن فعتتال هستتتند را منتتاب  قابتتل اتکتتا معرفتت  متت 

با همین دیدگاه به ثمربخش بادن نهادهتای متدن  زنتان اشتاره دارد:   "پرسش"حب امتیاز مجله  مجیب مهرداد استاد دانشااه و صا

کته در   آوردهای بسیاری دارند. حداقل در مراکز شتهرها، آگتاه اند دستهای  که در این ده سال در بخش زنان کار کردهسازمان"

هتای هتای آمازشت  و همتایشرکت همتین ستمینارها، کارگتاهاذهان ضمام  درباره حقاق زنان و مسایل جنسیت  وجاد دارد به ب

منتد و رسد، جم  بزرگ  از زنان به صارت نظامبینید که وقت  قانان من  خشانت در پارلمان به تصایب نم مختلف است. شما م 

 .  "کنندریزند و به این ضمل اضتراض م ها م ریزی شده به خیابانبرنامه

هتای غیردولتت  )مؤسستات حقتاق در افغانستتان ستازمان"های غیردولت  بیشتتر تأکیتد دارد:  سازمانضبداهلل احمدی نیز بر  

هتای  هستتند کته بترای حقتاق و های امنیتت  از ستازمانبشری(، کمیسیان مستقل حقاق بشر، وزارت امار زنان، محاکم و ارگان

های حقاق بشتری غیردولتت  استت کته ختدمات حمتایت ، نترین مناب ، سازماکنند. بیشترین و مطمئنمطالبات زنان فعالیت م 

 .  "کنندآمازش  و حقاق  برای زنان ارائه م 

در دهته چهتل نهتادی "تر از بقیه ضمتل کترده استت:  کند که بنا به شرایط  ماف استاد زریا  مشخصا به سازمان  اشاره م 

شد. اما کسان  که در این نهاد بتا هتم کتار ی حمایت مال  نم داشتیم به نام سازمان دماکراتی  زنان؛ این نهاد از طرف هیچ کشار

کردند. سازمان دماکراتی  زنان در مدت هفتت یتا هشتت کردند واقعا افرادی آگاه بادند و به صارت داوطلبانه برای زنان کار م م 

امتروزه در بتین ایتن همته ستازمان و   سال تاانست جایااه خاد را در جامعه باز کند و از نیروی بزرگ اجتماض  برخاردار شاد. امتا

کنند، من هیچ تشکل  را سراغ ندارم که تاانسته باشد به اندازه سازمان دماکراتیت  نهادی که در راستای احقاق حقاق زنان کار م 

شتان از هتایمتهکنند و برناای کار م ها پروژهزنان م مر ثمر باده باشد. دلیل آن هم واضح است. اک ریت قریب به اتفاق این تشکل

  ."کنندها را آن هم به صارت ماقت پیاده م ها ناگزیر این برنامهشاد و آنریزی م بیرون کشار طرح

بدون وجاد احزا  سیاس ، دماکراس  نهادینه نخااهتد "ها تأکید دارد:  سید اسحاق گی ن  نیز بر احزا  سیاس  و اهمیت آن

کننتد. زنتان بایتد هستند که در راستای احقاق حقاق زنان کار م  اتکا برای زنان، احزا  سیاس شد. به نظر من یک  از مراکز قابل 

های خاد را بر احتزا  بقباالننتد. زنتان بایتد در تعیتین و تشتکیل های سیاس  داشته باشند و از این طری  بتاانند خااستفعالیت

 . "های خاد را در آن درج کنندهای احزا  نقش داشته باشند و خااستمرامنامه

 اتکا به قانون؟   -

های پیشبرد مطالبات زنان قاانین داخل  ی  کشار است. برخ  فعاالن جامعته افغانستتان ماننتد محمتد البته یک  از پشتاانه

ابتل اتکتا بتاده و های امنیه ضامه، معتقدند قانان اساس  این کشار در ذات ختاد قاسماضیل قاسم یار حقاقدان و رییس ساب  دیاان

تااند برای رسیدن به حقاق سیاس ، اقتصادی، اجتماض  و مدن  زنان مفید و راهاشا باشد. برخ  نیتز بته قتانان منت  خشتانت م 

ها های اجرای  الزم برای آناشاره دارند. اما از طرف  برخ  نیز معتقدند با وجاد چنین قاانین  ضمانت  های آنضلیه زنان و پتانسیل

 ندارند.   وجاد

به صارت نمادین و "گاید:  به ضناان نمانه سمیه رامش مساول بنیاد مدن  نااندیشان و نامزد مستقل شارای والیت  هرات م 

سمبالی  مناب  و مراکز زیادی برای پیشبرد حقاق و مطالبات زنان وجاد دارد ول  ضم  کمتر منبع  در این راستا کار کرده استت. 
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و بر اساس قاانین افغانستان زنان از حقاق قاای  و حقاق مدن  زیتادی برخاردارنتد یتا نهتاد بزرگت  بته نتام   م   در نظام کنان 

کتدام از ایتن قتاا ضتمانت کمیسیان مستقل حقاق بشر برای دفاع و حفظ حقاق زنان فعال است. ول  مشکل این جا است که هیچ

 .  "اجرای  ندارند

تاانند مشک ت زنان راکز مهم، شاراهای محل  است. شاراهای محل  به سادگ  م یک  از م"محمدرحیم جام  معتقد است:  

ها را به سطاح باالتر یعنت  شتاراهای ولستاال  و شتارای والیتت  انتقتال وگا کنند و بعد آنآوری کنند و پیرامان آن گفترا جم 

های ننا  کته امتروزه البته در صارت  که محاکم از لکهتااند نهادهای مهم  برای احقاق حقاق زنان باشد؛  دهند. محاکم ما نیز م 

 .  "اند پاک شاندبه آن آلاده شده

هتای حقتاق بشتری و ی مدن ، سازمانگردد به نهادهای جامعهی  بخش این مناب  برم "دهد:  ودود پدرام چنین تاضیح م 

ت هماهن  و منظم به حکامت افغانستان فشار بیاورند، تا های مرباط به زنان در افغانستان. از ی  طری  نهادها باید به صارسازمان

های ی جهان  هم خیل  تأثیرگاار است. منب  دیار تطبی  کناانسیانها رسیدگ  شاد. از طرف دیار حمایت جامعهبه این خااست

 ."ها استالملل  و قاانین افغانستان است که دولت افغانستان متعهد به اجرای آنبین

کنتد فع ً فقط نهادهای جامعه مدن  و گاه  کمیسیان حقاق بشر، هرچند کمیسیان رسیدگ  نم "گاید:  م ضادله محسن   

کند و جای  برای تخلیه روان  زنتان استت. وزارت زنتان در ها را ثبت م کند، ول  حداقلش این است که شکایتو خیل  کم کار م 

دهند، خانه امن دارند و تت ش کنند: م  ً وکیل م ان.ج .اوها در واق  بیشترین کار را م بخش حقاقش برای زنان خدمات  دارد و 

 .  "شاد که رسیدگ  کنندم 

وزارت امار زنان از جمله نهادهای  است که به تعدد به ضناان یک  از مناب  قابل اتکا در پیشبرد مطالبتات زنتان بته آن اشتاره 

 شده است. 

دانند و هناز ضملکترد لخ  و شکریه حیدر وجاد وزارت امار زنان را به رغم انتقادات  که به آن وارد م به ضناان م ال صدیقه ب

کننتد. حاریته مصتدق و آمنته صتف  دانند، م بت ارزیاب  کرده و از نفس ماجادیت آن استقبال م بخش نم آن را قای و رضایت

برند و معتقدند این نهتاد قتادر بته ایفتا کتردن ر از وزارت امار زنان نام م افال  نیز در کنار برخ  نهادهای دولت  و غیردولت  دیا

 ."نقش  اساس  در پیشبرد مطالبات زنان است

متدار اما انتقادات  هم به این سازمان وجاد دارد. مل  ستیز وزارت امار زنتان را دارای ستاختاری درستت و منستجم و قتانان

اول این نکته را باید باایم که به نظر من وجاد چیتزی بته نتام وزارت امتار " :گایدینه م داند.  مسعاد حسین  نیز در این زمنم 

ای، مدن  و حقاق بشری مراجعه کنند. متأسفانه اک ریت زنان کنم زنان بیشتر باید به مراج  رسانهزنان ی  امر منف  است. فکر م 

وزارت  رویا سادات هم با وجاد ایتن کته وجتاد ."ی حقاق کنندطالبههناز در ماقعیت  قرار ندارند که به صارت مستقیم از دولت م

ثمتر های مشخ  و حازه کتاری معینت  در قستمت زنتان هستتند بت های افغانستان را که دارای بخشامار زنان و دیار وزارتخانه

اراده و نیتروی زنتان استت. چترا کته تمتام به نظر من بزرگترین منب  قابل اتکا برای احقاق حقاق زنان،  "داند اما معتقد است:  نم 

اند به صارت مقطع  و ماقت  باده است. تا زمان  که خاد زنان نهادهای دولت  و غیردولت  اگر کاری هم در قسمت زنان انجام داده

 . "تبدیل به ی  جریان و ی  جنبش نشاند، هیچ چیز به صارت اساس  تغییر نخااهد کرد
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 سازجامعه جهانی: حمایتی فرصت  -

ها و ضملکرد قابل نقدی که دارد اما تاکنان جزو مناب  قابل اتکای زنان افغتان برخ  معتقدند جامعه جهان  با وجاد محدودیت

 به شمار رفته است. 

خا  برای زنتان   ضناان فرصتی جهان  بهی جامعههای  که گفته شد، حمایت گستردهبا وصف چالش"  :گایدنعیم نظری م 

های  هستند کته اکنتان در ی مدن  نسب ، نهادهای دانشااه  و نهادهای تعلیم  فرصتهای آزاد، جامعهحاار رسانهمطرح است.  

 .  "اختیار زنان است

المللت  استت؛ های  که پیش روی زنان قرار دارد، مراجعه به نهادهای غیردولت  و بینتنها راه"ضاصف حسین  نیز معتقد است:

ای هتم بته ی ستنت  و نظتام مردستاالر نیستتند و تتا انتدازهنهادها چندان پایبند به بایدها و نبایدهای جامعتهبه این دلیل که این  

تااننتد انجتام گاارند. این نهادها حداقل کتاری کته مت ی ح  و مطالبات زنان احترام م های حقاق بشری و مخصاصاً مسألهارزش

ی جهتان  روی دولتت ی جهتان  برستانند تتا از آن طریت  جامعتهش جامعتهدهند این است که صدای قربانیان خشانت را بته گتا

 .  "افغانستان، برای اص ح امار فشار وارد کند

تاانند بته ضنتاان مراکتز قابتل اتکتا الملل  نیز در این راستا م دولت و بعا  نهادهای مل  و بین"گاید:  ضبدالجلیل بینش م 

 .  "کننده نیستند و صرفاً نقش حام  را دارندکز تامینشناخته شاند، اما هیچ کدام از این مرا

 های تک تک زنانتکیه بر توانمندی  -

 هتا اتکتا کترد. های آناند که تنها باید به زنان  و تاانمندیبرخ  نیز در شرایط امروزین جامعه افغانستان به این نتیجه رسیده

. ملکه ثریا "ص  خادم قدرت و جایااه برتری ندارم که به آن پناه ببرمهای شخمن به جز تکیه بر تاانمندی"گاید:  حمیرا قادری م 

به نظر من بزرگترین منب  و مرکز، نیروی اراده خاد زنان هستند. زنان باید پیشقدم شاند و واقعاً در همه "یار نیز معتقد است:  افغان

 .  "ها حاار فعال داشته باشندضرصه

به نظر متن زنتان تتا خادشتان بته همبستتا  و همارایت  روی "گاید:  رد دولت م محمد یعقا  مشعاف با بدبین  به ضملک

تااند بکند. زنان باید به نیروی خاد متک  باشند. بزرگترین منب  قابل اتکا برای پیشتبرد مطالبتات نیاورند هیچ کس هیچ کاری نم 

های مدن  خاد زنان برای کسب حقاق شهروندی است. من به حمایت دولت بدبینم؛ برای این کته کارهتای دولتت در زنان، فعالیت

 . "حازه زنان بیشتر جنبه شعاری و حالت  سمبالی  دارد

انسان منب  رستیدن بته همته چیتز استت. اگتر "گیری نیست: های فردی قابل بازپسصحرا کریم  نیز معتقد است تاانمندی

پایری و تعهد، ضاامل رسیدن شکنند، ول  وقت  دانش، پشتکار، تاانای ، مساولیتیم دیاران را نردبان قرار دهیم، ی  روز م بخااه

تااننتد؛ تاانند از شما بایرند، ولت  اندیشته را نمت تااند. هر چیزی را م ها را از ما گرفته نم به جایااه مطلا  باشد، هیچ کس آن

 ."و مغز را مت ش  کنند، یا ما را دیاانه کنندمار تیری شلی  کنند 

الااسازی و داشتن زنان ماف  و سرشناس در جامعه، ضنصری است که رونتد بلتاغ و روشتن "رفی  بهروزیان نیز معتقد است:  

 ."بخشدشدن ذهن زنان را تسری  م 
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ی زنتان در کشتار گرفتتار کتنم مستألهمت همیشته فکتر  "گایتد:  های غیردولت  م ضیا مبلغ نیز با انتقاد به ضملکرد سازمان

ی سازی. این پدیده سبب شده که به ویژه در ستطح جامعتهشده است؛ یعن  پروسه یا روند مؤسسه ای به نام ان.ج .او زدگ پدیده

رتباط با اجتماع ی کاف  در درون اجتماع یافته باشند. اگر اکه این زنان ریشهمدن ، ی  تعداد از زنان نخبه را تربیت کنیم بدون آن

ها و دانشتجایان دختتر، معلمتان زن و بتاناان  کته در اند م ل استادان زن دانشااههای  که به حاشیه رانده شدهبیشتر شاد و گروه

کنم وضعیت کنند، بتاانند به ناض  وارد صحنه شاند و از حقاق زنان به طار فعاالنه و روشمند دفاع کنند، فکر م ها کار م اتحادیه

 ."زنان به طار حقیق  و نه به صارت شعارگانه و ماقت، تغییر خااهد کرد

 تاگیرگذاری نهادهای دینی    -

اند ماجب نقض حقاق زنان در افغانستان شاند، بتا تاجته بته نفتاذ های دین  تاانستهگانه که افراطیان ماهب  و قرائتهمان

 گاینتتتتد. اهمیتتتتت اصتتتت حات دینتتتت  ستتتتخن متتتت متتتتاهب در ایتتتتن کشتتتتار برختتتت  از فعتتتتاالن ایتتتتن حتتتتازه از 

تااند برای پیشبرد حقاق و مطالبات زنان بستیار اص حات گسترده دین  م "داند:  ضبدالحفیظ منصار یک  از مناب  مهم را دین م 

ننتد انتدونزی، مفید باشد. باید در منابر از حقاق زنان و جایااه زنان در اس م با مردم صحبت شاد. همزمان بایتد دیاتر کشتارها ما

 . "های  برخاردار استمالزی و هند را الاا قرار دهیم و ببینیم هایت زن در دیار جاام  اس م  از چه ویژگ 

جامعه ما خااسته یا ناخااسته جامعته ستنت  "تر خاد زنان اشاره دارد: کاظمیه محق  هم به همین نکته البته با حاار پررن 

هتا بتازناری داشتته باشتند. نهادهای قدرت ماهب  را وادار کنیم که به زنان بیندیشتند و بته نتاض  در ستنتماهب  است. ما باید  

همچنین تعدادی از زنان را به آماختن مباحث دین  تشای  کنیم تا قدرت استدالل و مباح ه با مردان را به نف  زنان در امار دین  

 ."داشته باشند

دولت هم بایتد در چنتد زمینته کارهتای مشتخ  "بیند:  ادهای دین  را بر دوش دولت م نعیم نظری وظیفه درگیر کردن نه

های متردم را از دیتن متحتال کنتد. بایتد ی دین  ساختارهای  ایجاد شاد که برداشتهای تندروانهانجام دهد، برای مبارزه با قرائت

اند، تا بتاانند که تروریستان را از ناتاه دینت  خلت  ست ح روشنفکران دین  فهم نا از دین را ارایه کنند و از سای دولت حمایت ش

 ."کنند

 اندها هنوز عمیق نشدهفعالیت  -

برخ  قائل به وجاد منب  و مرکز قابل اتکای  برای پیشبرد حقاق و مطالبات زنتان در افغانستتان نیستتند. برخت  نیتز چتان 

پیشبرد حقاق و مطالبات زنان بسیار محدود است. تا حال هتم زنتان صترفاً مناب  داخل  برای "جنرال غ م حسین فخری معتقدند: 

 . "اندمتک  به مناب  و مراکز خارج از کشار باده

هتای  کننتد فعالیتتاک ر نهادهای  که در زمینه احقاق حقاق زنان کار م "ها اشاره دارد:  کاوه جبران به سطح  بادن فعالیت

دنبال مناف  شخص  و گروه  خایش هستند. همچنین دولت که حت  وزارت  به نام زنان دارد، بسیار سطح  و نمایش  دارند و به  

 ."چندان کار بزرگ و بنیادین  برای زنان انجام نداده است
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تااننتد کتاری از پتیش ببرنتد: تجربه ی  دهه گاشته معتقد است اشخاص و نهادهای ماجاد نم  مسعاد حسن زاده بر اساس

ترین تاثیری بر وضعیت زندگ  زنتان نداشتته های  شده است که اندکهای بزرگ، صرف برنامههای قدرتکم   این همه بادجه از"

ای برای تغییر بنیتادین و شاد. زیرا نه نهادها و نه افراد و اشخاص با نفاذ، برنامهاست. هناز خشانت در بدترین اشکال آن اضمال م 

ال، هیچ برنامه و میل  به تغییتر و بهبتاد وضتعیت زنتان ندارنتد، نهادهتا و اشتخاص زیتر واقع  وضعیت زنان ندارند. مدیران سطح با

 ."های سمبلی  هستندها و سمینارها و ورکشاپاندازی کمپینها و راهشان هم تنها دلخاش اضانهمجماضه

د ایجاد کرد. به ضنتاان م تال متا در اتکا را بایمراکز قابل"داند:  کاظمیه محق  ضدم وجاد این مراکز قابل اتکا را همیشا  نم 

اتکا نداشتیم و با حمایت جامعه جهان  تاانستیم تتا حتدودی ایتن ای از اص حات بادیم اما هیچ مرکز قابلقانان تشی  خااهان پاره

 .  "تاانیم داشته باشیماتکا را در افغانستان نداریم به این معنا نیست که نم مشکل را برطرف کنیم، اما وقت  ما این مراکز قابل

 از هر امکانی باید بهره جست  -

های ختاد، امکانتات و گرایانه و هری  به فراخار تجربههای زنان نیروهای مترق  کشار با نااه  واق برای دستیاب  به خااسته

ای نهادهتای متدن  برنتد. ضتدههتا بهای الزم را در حال حاضر از آنکنند و برخ  سع  دارند بهرهمنابع  را شایسته اتکا معرف  م 

داننتد. برخت  نیتز تر از دیار نهادها م های فعال در حازه اجتماض  خاصه حقاق زنان را گرچه قابل نقد ول  اثربخشمانند سازمان

دهتای معتقدند به ضلت ضدم قدرت کاف  این نهادهای مدن  باید از پارلمان و نهادهای  مانند وزارت امار زنتان و حتت  برخت  از نها

هتا بتا مطالبتات زنتان در جامعته ها به دلیل قدرت و پایااه  که در جامعه دارند همسا کردن آندین  هم کم  گرفت چرا که آن

 تأثیرات مهم  خااهد داشت. 

شتاد های ت  ت  زنان هم برای بسیاری مایه دلارم  و تغییر محسا  م ها بااریم تکیه بر تاانمندیاگر از نهادها و سازمان

شاد که البتته بتا حاتار و حمایتت تاان گفت این خاداگاه  و تحرک در زنان بیش از هر نهادی قابل اضتماد خاانده م و حت  م 

 تری نیز خااهد یافت.  های محکممردان پایه

متروزین ای نیز هستند که به نمایش  بادن، محدود بادن و ضدم وجتاد منتاب  قابتل اتکتا در شترایط اگرچه در این میان ضده

دانند و ایجاد این منتاب  را افغانستان اضتقاد دارند اما وجاد برنامه منسجم برای تغییر بنیادین وضعیت زنان در جامعه را ضروری م 

 شمرند.  های مختلف جامعه برم از وظایف فعاالن حازه

 

 . در گریز از بازگشت:  5

 دهیمخواست آموزش دخترانمان را بازپس نمی  -

نار و ارتجاض  مارد حمله قرار بایرند، امکتان بازگشتت ها هرقدر هم تاسط نیروهای سیاس  گاشتهتغییرات و پیشرفتبرخ   

تتاان تر شدن دختران نسل جدید ضاامل  هستند که نمت ندارند. پیشرفت ارتباطات در سطح جهان ، خاصیت پایای  اجتماع و آگاه

 ها چشم پاشید.  بر آن
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هتای بستیار زنان از جمله مااردی است که از نظر بسیاری از فعاالن اجتمتاض  افعانستتان، بتین متردم ریشتهخااست آمازش  

پرقدرت  دوانده است و اگر کمباد امکانات آمازش  نیز رف  شاد، تعداد افرادی که خااهان آمازش برای زنتان نیستتند کمتتر از آن 

های اجتماض  بین زنان، حاار فعال نسل جدید با نااه  متفتاوت سازیشبکهاست که بتاانند صدای غالب جامعه را تشکیل دهند.  

ها گرا هستند. حت  در این میان برخ  معتقدند نااههای جهان  دالیل مهم  برای ممانعت از بازگشت تفکرات واپسو حت  حمایت

  هم به دلیل فاصله زیادی که با مطالبات مدرن ها به حدی تغییرکرده است که حاال نااه طالباندر حازه زنان و حاار اجتماض  آن

 ، مجبار به پایرش برخ  از این تغییرات است. مردم پیدا کرده

اندیشند کته بته ستازو کتار دستتاوردهای اجتمتاض  امروزه تنها کسان  به حاف آمازش و حاار زنان از جامعه افعانستان م 

کنند چنین چیتزی را گانه که کنشاران افغانستان اشاره م ه اجتماض  مردم همانزنند. ارادآگاه  نداشته یا خاد را به ناآگاه  م 

 تاانتد متان  حاتار زنتان در ضرصته اجتمتاض  شتاد. خااهد و تنها ی  اراده سیاس  از ماضت  استتفاده از قتدرت نظتام  مت نم 

آمیز، خاصه در شرایط جنت  انه و تبعیضطلبهای خشانتاز همین روست که فعاالن اجتماض  معتقدند در صارت تکرار این حرکت

هتای مختلفت  از ختاد نشتان خااهتد داد؛ طلبان، جامعه به دلیل ضدم پایرش این امر واکتنشو بحران و به قدرت رسیدن خشانت

های سیاس  و اجتماض ، مکاتب زیرزمین ، مهاجرت و مااردی از این دستت کته همته نشتان های مدن ، واکنشها، مقاومتخیزش

انتد و بتا جبتر فیزیکت  و ها مسلحای نیست. اما به هر حال قدرتدهد اضمال نظر و قیم ساالری در دنیای امروز کار چندان سادهم 

 تااند ضامل  برای ناران  جامعه تلق  شاد.  تهدید به مرگ و خشانت ممکن است چندی کنترل را به دست گیرند، که این خاد م 

 نبوده و نیست بسته شدن مکاتب خواست مردم  -

برخ  از نیروهای فعال جامعه افغانستان به حاار ماثر زنان در این برهه زمان  اضتقاد دارند و در ضین حال که روند پیشترفت 

 داننتد. ای چتان بستته شتدن مکاتتب مت هتای بازدارنتدهکنند، آن را مان  محکم  در برابر ت شها را م بت ارزیاب  م آگاه  آن

در افغانستتان جدیتد پنجتاه درصتد از "گایتد: د نماینده مجاهدین در لندن، در مارد بسته شدن دوباره مکاتب، م احمد ول  مسعا

اند کته ایتن نیترو در مقابتل هتر دهند. زنان نیروی بسیار مؤثر و محکم  را در بستر جامعه تشکیل دادهجمعیت را زنان تشکیل م 

 .  "کندای ایستادگ  م اقدام بازدارنده

باده در این زمینه نظتر ختاد را  ۲۰۱۳تا  ۲۰۰5به سراب  نیز که وزیر زنان در کابینه ضدالت انتقال  و وال  بامیان از سال حبی

انتد. ایجتاد هتای ختاب  ستاختهسال قبل متفتاوت شتده استت. زنتان شتبکه ۳آگاه  زنان حت  نسبت به "کند: این گانه بیان م 

 . "اندسازی برداشتهسازی بین خادشان گام م بت  است که در جهت ظرفیتههای اجتماض  به نف  زنان و شبکشبکه

هستند که دیار  امروز با ده سال قبل تفاوت دارد. جاانان و زنان افغانستان نیروی قای"خدیجه غزنای نیز همین نظر را دارد:  

 ."شان بسته شادن ضمام  به رویهای مکاتب، بازارها و اماکهای گاشته تکرار و دروازهاجازه نخااهند داد سال

تتری نستبت بته بسیاری نیز بر این باورند که نه فقط زنان فعال جامعه بلکه اک ریت مردم در مقایسه با گاشتته ناتاه متفتاوت

 تحصیل دارند.  

داند که حت  ضبدالقیام سجادی پژوهشار و نماینده مردم غزن  در پارلمان افغانستان، تغییرات فکری اجتماض  را به حدی م 

من بر این باورم که حت  تفکر طالبان  نیز با تاجه به تحاالت این "نار هم در نااه خاد تغییر ایجاد کنند:  باضث شده تفکرات واپس
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های خاد وارد کرده است که این تعدیل به گمان من شتامل حاتار اجتمتاض  و فرهنات  گااریدهه ی  ناع تعدیل را در سیاست

 .  "شادزنان نیز م 

کتنم زمتان  هتم کته طالبتان کابتل را من فکر مت "کند: های پایرش ضمام  تحصیل دختران اشاره م فازیه کاف  به نشانه

های داخل  خسته شده بادند و در ضمن مزایای دماکراس  را تجربه نکرده بادند. امتا در حتال حاضتر تصرف کردند؛ مردم از جن 

شان اجازه رفتن به مکتب را نداشته باشتند. بته طتار م تال در والیتت باد که دختران و زنانمردم دیار آماده پایرش این نخااهند  

شان به مکتب بروند. امتا در حتال حاضتر در همتان منتاط  دادند که پسرانبدخشان، جای  که س  سال پیش مردم حتا اجازه نم 

 ."مردم تقاضای گشایش مکاتب دخترانه را دارند

خااستتند کته مکاتتب بستته مردم آن زمان هم نم "عاونت سیاس  سازمان ملل متحد معتقد است:  نی   مبارز، سخناای م

سال نسل جدیدی باجاد آمده استت کته بته  ۱۲کردند. با گاشت شاد برای همین ازطری  ایجاد مکاتب زیرزمین  با آن مبارزه م 

ق  بین مردم افغانستان است ما تطبی  و احترام بته قتانان اندیشد. و طب  قانان اساس  که می ااهمیت ضلم واقف است، به صلح م 

 ."خااهیماساس  را از مردم م 

های جامعه مدن ، فعالیت"گاید:احمد فهیم حکیم، معاون پیشین کمیسیان مستقل حقاق بشر افغانستان در این خصاص م 

هتای دستاوردهای  کته دولتت و متردم در ضرصته های مجازی نظیر فیس باک و غیره ازی  طرف ومردم، جاانان، مطباضات، رسانه

 "سازد.اقتصادی، آمازش  و سیاس  دارند از طرف دیار زمنیه تکرار چنین سناریای  را ناممکن م 

خااهد که چنین سناریای  تکرار شتاد هیچکس در افغانستان نم "تارپیک  نااب ، ضاا شارای والیت  والیت کابل باور دارد:  

های قیام انایزی را به دست آوردند. نمانهاند و نتیجه خیل  غمدم افغانستان ی  بار چنین چیزی را تجربه کردهبه خاطر این که مر

 ."های مردم  در برابر طالبان نمایانار این است که دیار مردم نم  خااهند طالبان دوباره بر سرناشت افغانستان حاکم شاند

هتای  رونتد؛ همتینهای  هستند که به مکتب مت ی افغانستان همینجامعه"ید:  گاای اما چنین م سمی  مهدی، فعال رسانه

گاه مخالف مکتتب نبتاد. تنتدروی متاهب  هتم در ی افغانستان هیچها کادک خاد را به مکتب فرستادند. جامعههستند که میلیان

تتر در منطقته هتای کت نها ابتزاری بترای جنت اینهای  در افغانستان وجاد داشته است، ول   افغانستان سابقه ندارد؛ البته زمینه

 ."هستند 

 مسوولیت دولت در جلوگیری از تهدیدها  -

شتاد بایتد حاکمیتت را جایااه اجتماض  آمازش از نظر برخ  امروزه آن چنان محکم شده است که اگر مکتب  هم بستته مت 

 هاست.ن مستقیما متاجه دولتشماتت کرد و نه مردم را، چرا که متال  این امر و قدرت و مساولیت آ

داشتیم میلیان شاگرد در مکاتب نم   9خااستند امروز  مردم افغانستان اگر نم "آورد:  شکریه حیدر از شااهد ماجاد م ال م 

آیند به دلیل دوری راه و نباد وسایل ترانستپارت  استت. شد. در جای  که دختران کمتر م والیت این خااست مطرح نم   ۳۴و در  

شاد، دلیلش مخالفت مردم نیست، به دلیتل نبتاد حاکمیتت دولتت در سرتاستر کشتار استت. که در جای  مکتب بسته م   اینول

 . "ترسند؛ چان تجربه تلخ  از جن  دارند ای است که مردم م ضملیات مخالفان به گانه
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کتنم گمتان نمت "داننتد:  این حیث م   بتال مرادی فیلمساز است، او دولت را مسبب ضعف در برخ  نقاط روستای  کشار از

ای یا روستای  ممکن است این امر به خااست ضمتام بسته شدن مکاتب هرگز خااست ضمام مردم ما باشد. در جاام  کاچ  قبیله

 ."گیردتبدیل شاد که این مشکل از ضعف دولت و نباد حاکمیت بر تمام مناط  کشار سرچشمه م 

در صتارت التزام   ی بالفعل و بالقاه ماجاد است. جامعتهاین تهدید به گانه"گاید:  دولت م   خلیل رومان نیز درباره مساولیت

پاسخاای ایستای  در برابر این تهدید نیست؛ چان جامعه فاقد سازمان و ابزارهای الزم برای این کار است. دولت مسؤول جلاگیری 

 .  "های تلت استاز تکرار گاشته

وقتت  دولتت ناپتا در کشتار در حتال "گایتد: تاجه  حاکمیت در مقابل خااست مردم مت از ب مسعاد حسین ، ضکاس، نیز 

تتاجه  و  سازمانده  باد، از سای اک ریت مطل  مردم درخااست  تاریخ  برای آمازش و پرورش به وجاد آمد؛ اما متأسفانه بتا بت 

کتنم بتا داشتتن مردم را تحت فشار گااشت. هناز فکر مت   دولت مااجه شد. گروه شارش  طالبان نیز از این فرصت استفاده کرد و

آماز، ما در طال تاریت خاد بیشترین حد شمالیت در مکاتب و مدارس را داریم و مطمتئن هستتم ایتن شش تا هفت میلیان دانش

 ."روند ادامه خااهد یافت

مروز با مرکب به زیارت حتج بترود؟ معلتام آیا کس  حاضر است ا"کند:  ضزیز رفیع  به محتام بادن تغییر در جامعه اشاره م 

 ."ها بسته شاداست که جاا  منف  است. هیچ امکان ندارد که شما در ضصر تکنالاژی اط ضات زندگ  کنید و مکتب

شتاد: هتا تحمیتل مت تر از چیتزی استت کته بته آنها بسیار مترق از نظر ضیا مبلغ، افکار ضمام  مردم بدون دخالت قدرت

افغانستان را اگر سیاستمداران فاسد به حال خاد بااارند، به حدی از بلاغ رسیده که چنین چیزی حتت  جتزء تصتارات ی  جامعه"

ها زن هستند. یک  از این وک  بتر مردم هم نیست. م  ً در والیت  م ل ارزگان دو وکیل در پارلمان حاار دارد. هر دوی این وکیل

در بین آن همه مرد تاانسته آرا بیشتری را به ختاد اختصتاص بدهتد و بته پارلمتان بترود. اساس رای مستقیم مردم انتخا  شده و 

وکیل دیار هم تاانسته است که بر اساس سهمیه وارد پارلمان شاد. هیچ مردی از این والیت نتاانستته استت وارد پارلمتان شتاد و 

را دم  راحت بااارید هرگز نخااهند گااشتت درِ هتیچ   هیچ کس هم به این ماضاع اضتراض نکرده است. بر این نظرم که اگر مردم

 .  "مکتب  بر دختران بسته بماند

العملت  در پت  دارد: اند اما ایتن ضمتل، ضکتساستاد زریا  معتقد است گرچه نیروهای طالبان  به دالیل سیاس  قدرت گرفته

چنان ادامه پیدا خااهد کرد و در نتیجه نیروهتای های گاشته باشد، این وضعیت بحران  هماگر حکامت آینده امتدادی از سیاست"

هتای گرا هرچه بیشتر در سیستم نفاذ خااهند یافت. ول  این احتمال نیز دور از ذهن نیستت کته در مقابتل کتنشطالبان  و واپس

 .  "های شدیدی شکل بایردطالبان  واکنش

ل پیشه نکرده و در حال ت ش برای رخ ندادن اتفاقتات  از های فراوان انفعابسیاری از روشنفکران افغانستان با وجاد محدودیت

های ان و  قدرتست چرا که ابزارهای مبارزه با ارتجاع مانند احزا  اپازیسیان هناز قای نشدهها واقع این دست هستند. اما ناران 

 های خاد را دارند.  دیکتاتاری امکان استفاده از امکانات و اسلحه

کنیم. متاسفانه در ده سال گاشتته ما امیدوار هستیم که چنین نشاد و در کنار امیدواری ت ش هم م "  گاید:آزیتا رفعت م 

کنم که تغییتر نیتاز پروری مناسب و تعریف اپازیسیان سازنده را به معن  واقع  داشته باشم. قبال م ایم فرهن  حز ما نتاانسته



28 
 

شتاد. کننده، جای هر نتاع رشتد م بتت گرفتته مت کننده است تا تقایتیفهای حکامت تاعبه زمان دارد ول  زمان  که سیاست

هتای نتاق  در جامعته افغانستتان ایم که در نهایت قربان  اصل  سیاستشاد ناران نباد و از تکرار نترسید. چان ما شاهد بادهنم 

وقت مردم این اجتازه هیچ"داند: شدن مکاتب را ممکن م .شکی  ابراهیم خلیل تنها در شرایط بحران ، اتفاقات  مانند بسته  "اندزنان

 ."را نخااهند داد، اما در صارت شروع جن ، بحث فرق خااهد کرد

کنم دوباره این سناریای تلت تکرار شتاد. امتا اگتر طالبتان بته دولتت راه یابنتد و من فکر نم "ضزیزه خیراندیش معقتد است:  

تتااند مخالف معتقدات و احکام دیتتتن مقدس اس م باشد« تطبی  کننتد، هیچ قانان  نم بخااهند ماده سام قانان اساس  را که »

رو خااهند شد. زیرا برداشت آنان از اس م تندروانه است. اگر طالبتان کته ادضتای تغییتر قتانان اساست  را زنان با وضعیت بدی روبه

 ."رار خااهد شددارند، بخااهند این ماده را تطبی  کنند این سناریا دوباره تک

هتای تااننتد ناتران اضمتال قتدرتبینند امتا نمت بنابراین گرچه بسیاری خااست ضمام  مردم را مغایر با خااست طالبان  م 

هتای بتاالی قتدرت چند سال اخیر نشان داد که بعا  از کستان  کته در رده"گاید:  سیاس  نباشند. به ضناان م ال دکتر ضالمه م 

اند. ما ضم ً گیرد متعهد باشند، متعهد نبادهاید به حقاق بشر که طفل و زن و مرد و جاان و پیر را در بر م هستند؛ آن طاری که ب

ها برای شاند، شبنامهشاد، دختران مکاتب مسمام م ایم. تیزا  روی دختران پاشیده م های دخترانه بادهشاهد بسته شدن مکتب

شایم هراس داشته باشیم کته مبتادا شاد. این مسایل است که متأسفانه ما مجبار م م   آمازان و استادان پخشهای دانشخانااده

گیرند و در مناطق  که بنیادگرای  حاکم است، مکاتتب دوبتاره بستته های ضد دولت  قرار م در مناطق  که بیشتر تحت تأثیر گروه

 .  "شاند

مردم چنین چیتزی "ی  اراده سیاس  است و نه اجتماض :  محمد افسر رهبین نیز معتقد است اگر چنین چیزی رخ دهد تنها

ها یتا بتازیاران سیاست  کردهها م ل گاشته نقش نخااهند داشت. حاال تحصیلگااریخااهند، اما متأسفانه مردم در سیاسترا نم 

 ."ها اثرگاار هستندکنند در تعیین سیاستهای مختلف فعالیت م که در جناح

شااه هنرهای زیبای دانشااه کابل و فیلمساز معتقد است که هناز جامعته افغانستتان بته میتزان مطلتا  ضزیز دلدار استاد دان

بین  باشد. بدویت در جامعه به نظر من ضامل مهم  برای بسته شتدن کنم قابل پیشفکر نم "برای پایرش تغییرات نرسیده است:  

 . "مکاتب روی دختران  است. مخصاصا تغییرات  که در حازه زنان رخ داده، جامعه روستای  را به هراس انداخته است

 پیام مقاومت مردم    -

که فاتای فکتری جامعته پتایرای تحصتیل و  ها در جامعه افغانستان بر این نکته متمرکز هستندها و نااهاکنان بیشتر تحلیل

ها بلکه به دلیل حاکمیت  است که امنیت و شرایط الزم را بته کسب ضلم است و اگر نقص  وجاد دارد نه متاجه مردم و خااست آن

 اند.  بهرهای برای مردم  باشد که از قدرت قهریه ب شایسته و مطلا  مهیا نکرده است تا پشتاانه اندازه

تاان در شاد نااه  بیافکنیم اولین و مهمترین آن را م ضلل  که برای نشان دادن اهمیت مردم به تحصیل برشمرده م اگر به  

هایشتان هستتند. آنتان بتا حاار زنان  دید که اکنان ماثرتر و به فراخار تاان و ایستادگ  خاد در حال مقاومت و پیشبرد خااسته

 گرا تن دهند.  های سرکابارانه نیروهای واپسارد که به تمام  خااستهافزایش آگاه  کمتر از گاشته احتمال د
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هتای  کته آمازان در مکاتب، بتاال بتادن تعتداد والیتتارتباط با باق  جامعه نیست، تعداد باالی دانشاز طرف  این دستاورد ب 

دهنتد. ایتن که صدای مردم را تشکیل مت  شاندهای قابل اتکای  محسا  م خااستار وجاد مکاتب برای فرزندانشان هستند، نشانه

های فردی و جمع  است. گرچته شتاید هنتاز کند و در حال نشان دادن مقاومتصدا هم اکنان به تعطیل شدن مکاتب اضتراض م 

ها هناز به خاب  شکل نارفته باشند یتا حتت  بتا خااستته در برخ  مناط  روستای  و اجتماضات کاچ  این کشار برخ  خااسته

ها را نماینده غالب مردم جامعه دانست نه به لحاظ کم  و نه حت  به لحتاظ تاان آنوهای ارتجاض  هماهن  شده باشند اما نم نیر

 های مردم . روح حاکم بر خااسته

 

 . نسل نو: نویدگران فردای بهتر افغانستان6

چته چیتزی در دوران جدیتد "پرسش پاست دهنتد کته  ها خااسته شد به این  وگا با پیشاامان فکری افغانستان از آندر گفت

   "کنید؟افغانستان اضتماد شما را جلب کرده و شما آن را به ضناان ی  ناآوری و ابتکار م بت ارزیاب  م 

اند، اضتماد کتردن شتهروندان رو هستند یا حت  به تازگ  آن را پشت سر گااشتهمعماال در جاامع  که با شرایط بحران  روبه

گیرد. بسیاری اضتمتاد ضمتام  را مختت  اع اجتماض  و دلبستن به تغییرات  که در حال رخ دادن است به سخت  صارت م به اوض

های اساس  نداشته باشند. از ایتن روستت کته در شترایط دانند که افراد در آن نسبت به شرایط آینده خاد ناران جاامع  مرفه م 

اند ماضاع پراهمیت  در تحلیل شترایط کشتار محستا  دی در افراد جلب اضتماد کردهجامعه افغانستان شناخت نقاط  که تا حدو

 شاد.م 

ها نتایج روشن و جالب تاجه  وجاد دارد. هر ی  از افراد بنا به نااه شخص ، ناع و سابقه فعالیت ختاد بتر یت  در این پاست

شاد و گاه سیاست  یتا اجتماض  مرتبط م   -مختلف فرهنا های  نقطه امیدبخش در افغانستان تاکید بیشتری دارد که گاه به حازه

تاانند با تجهیز ختاد بته ضلتم و اقتصادی است. اما آن چه که بیش از همه باضث دلارم  ضناان شده است، وجاد نسل  است که م 

هنت  جامعته ختایش آمیتز بته ارتقتای فرهای اخ ق  صتلحای با ارزشدانش و شناخت دنیای اطراف خاد، برای رسیدن به جامعه

 اهتمام ورزند.  

ای کمتری دارد و در های قبیلهتر است، تعل ای با جن  و جهل ندارد، نااهش ناتر و آزاد اندیشها معتقدند این نسل میانهآن

 تااند به اتکای آن امیدوار باشد.  های  است که جامعه افغانستان م مجماع دارای شایستا 

تنها چیزی که هم مرا امیدوار کرده و هم باضث اضتمادبخشت  متن "گاید:  کاوه جبران، استاد دانشااه دولت  والیت کاپیسا م 

شده، هجام جاانان برای تحصیل و کسب دانش است. نسل  که با چند و چان نظام دماکراتی  تا حتدی آشناستت. آزادی بیتان را 

 . "ها خا گرفته استربه کرده و به رسانهتج

دانتد و رییس خارناال  استیناف هرات، ماریا بشیر هم افزایش آگاه  حقاق  و سیاس  مردم را دلیل جلتب اضتمتاد ختاد مت 

شان آشنا ساخته است، بخصتاص جاانتان کشتار کته در راستتای های س  ساله، مردم را با حقاق سیاس  و مدن جن "گاید:  م 

 .  "اندبخش  در این زمینه بسیار ت ش کردهخت حقاق شهروندی و آگاه شنا
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نیتاز بترای یت  تاستعه پایتدار و اولین پیش"دهد:  احمدشاه بهزاد، ضاا پارلمان نیز نقطه امیدواری خاد را چنین تاضیح م 

کشار وجاد دارد و به مراکز آمازشت  مندی در نسل جاان آینده مطمئن، باز شدن ذهن افراد جامعه است. در حال حاضر این ض قه

 ."برندهجام م 

برخ  نیز چان صدی  برم ، کارگردان، با اذضان به حاار چنین نسل امیدبخش ، بته اهمیتت منستجم کتردن ایتن نستل و 

زیتادی وارد جامعته کرده که بتا پتانستیل بستیار ما از ی  قشر جاان و تحصیل"اندیشند: ها م مندی از تاانمندی آنچاانا  بهره

 "هستند که هناز سقف ندارند. های شده برخارداریم. این قشر بسیار سرزنده و فعال است. اما به نظر من این جاانان همانند ستان

آمازی نهادینته شتاد، دیاتر بازگشتت  وجتاد الدین سیحان، استاد اقتصاد در دانشااه کابل اضتقاد دارد اگر خااست ضلمسیف

خااهند آمتازش ببیننتد و تحصتیل داشتته های حقیق  مردم  است که م کند، واقعیتچیزی که مرا امیدوار م " :نخااهد داشت

شتان تاانند در آیند مؤثر باشند که نقتشاند افرادی م ها، درک کردهکه زنان، دختران، ناجاانان و خاناادهتر اینباشند. از همه مهم

ها نهادینه شاد، بازگشت به ضقب محال آکادمی  و ضلم  و دسترس  به ابزارها باشد. اگر این خااستههای  مبتن  بر تخص ، آگاه 

 . "است

کمتتر از یت  میلیتان شتاگرد  ۲۰۰۱در سال "گاید: کند و م به آمارهای حازه تحصیل در افغانستان اشاره م  سانیا اقبال،

ضبار مردم از دوره سیاه گاشته، باور مردم را به آماختن ضلم کم کرده باد   میلیان شاگرد داریم.  ۱۰مکتب داشتیم و اکنان بیش از  

تااند به جایاتاه ها، مردم را به این باور رسانده که اگر کس  درس بخااند م زیرا ما زمینه کار و تحصیل را نداشتیم. اما ایجاد فرصت

 ."خاب  برسد

 تغییر سرنوشت جامعه در گروی تغییر جایگاه زنان  -

بین کنند، تغییر وضعیت زنان، حقاق، تحصی ت و بته طتار تاانند جامعه افغانستان را به آینده خاشیان تغییرات  که م در م

شناسان اذضان دارند در بررس  وضعیت ی  جامعته و رشتدیافتا  ها است. همان طار که بسیاری از جامعهکل  حاار اجتماض  آن

گران جامعه افغانستتان نیتز ها در اولایت قرار بایرد. این ماضاع از چشم بسیاری از تحلیلنآن باید تاجه به جایااه زنان و حقاق آ

های برداشتته شتده را نادیتده ها با وجاد انتقادات فراوان  که هناز به وضعیت زنان در افغانستان دارند اما گامنپنهان نمانده است. آ

هتا، نهادهتای متدن  و ایرش رو به رشد اهمیت به مسائل زنان از طرق قانان، رسانهدانند. پ ها م ها را از جمله ضرورتنارفته و آن

 ها در جامه افغانستان برخ  از این تغییرات هستند. تر آنآمازش ، حاار زنان در اقتصاد، سیاست و ایفای نقش پر رن 

ادند اما رشد نهادهای مدن  و کار زنان در دقب ً دختران را در امار سنت  منزل آمازش م "گاید:  سیده مژگان مصطفای، م 

خااهنتد. شتما کمتتر این نهادها نارش مردم را تغییر داد و اکنان برای دختران خایش چیزی بیش از آمازش کارهتای خانته مت 

امار زنتان ثبتت نهاد مدن  در وزارت   5۲۰بینید که مایل نباشد دخترش درس بخااند. اکنان با رشدی سری ، بیش از  فامیل  را م 

 ."کنندها و رادیاها هستند که برای زنان کار م های زنان م ل خبرگزاری زنان افغانستان و مجلهشده است. اکنان رسانه

ی آمازش و مسأله" کند:ها اشاره م ذوفنان حسام ناط ، رئیس امار زنان والیت بدخشان، به آمازش زنان در کنار دیار حازه

ران و هم برای پسران یک  از دستاوردهای ک ن و پایای  است که تعداد زیادی از مردم را بته کتار و تاستعه پرورش، هم برای دخت

 ."آورد. اکنان دیار نیم مردم ضاطل و باطل در پستای خانه نیستند
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( %۴۰ان )شتکادک، بر اساس ارقتام وزارت معتارف چهتار میلیتان  در میان ده میلیان"گاید:  ای م سمی  مهدی فعال رسانه

سابقه است. باسااد شدن دختران و متادران متا دختر در افغانستان به مکتب م  روند که این هم در ناع خاد در تاریت افغانستان ب 

 "ها و باالخره این کشار را تغییر خااهد داد.سرناشت خانااده

رفتن اطفتال بته "کند:  ا چنین تاصیف م نی   مبارز سخناای معاونت سیاس  سازمان ملل متحد در کابل مایه امید خاد ر

 ."سازدهای سیاه و چادرهای سفید من را به آینده امیدوار م مکتب و دیدن صف طاالن  از دخترهای مکتب با لباس

ستازی های اجرای  و فرهن در این میان وجاد قاانین  که مسائل زنان را به رسمیت بشناسد اگرچه ناکاف  و نیازمند ضمانت

شاد. بنابراین برخت  برآننتد تتا تصتایب های بنیادین تلق  م ساندن ی  جامعه به مرحله برابری جنسیت  است اما جزء گامبرای ر

 قانان اساس  را در ایجاد شرایط بهتر نسبت به گاشته در افغانستان تأثیرگاار معرف  کنند.  

قانان اساس  مبن   ۲۲وجاد ماده "معقتد است:    "یرتس"نامه  ماری نبردآیین، معاون آژانس خبری باختر و مدیرمسؤول هفته

تاان به ضناان نکات های خا  است و همچنان حمایت جامعه جهان  از زنان افغانستان را نیز م بر تساوی جنسیت  یک  از ناآوری

 ."م بت ارزیاب  کرد

انتد د و این که خاد و دیار زنتان تاانستتههای پیش رو بر تاانمندی خاد تأکید دارنهای کشار و چالشبرخ  در کارزار بحران

 داننتتد. اتکتتای  متت حاتتار معنتتاداری در جامعتته داشتتته باشتتند و در مقابتتل تفکتتر طالبتتان  مقاومتتت کننتتد، نقطتته قابتتل

شاد قبل از این که مربتاط بته اوضتاع باشتد و کنم چیزی که در این دوره به نف  من تمام م احساس م "گاید:  حمیرا قادری م 

ها مبارزه باضث شده است که من به قدرت خاصت  در ها و سالصارت تفکر مردها ضاض شده باشد، متفاوت شدن من است. سخت 

دهند مردان را وادار کرده است که از آن تفکتر طالبانیستم  های قدرت  که زنان تشکیل م مقابله با مشک ت زنان دست یابم. تاده

ی طالبتان را تااننتد دورههتای متا هتم نمت کنند کم شاد. هیچ زن  دیار، حت  زنان دهکدهآن م که دارند و تمکین  که در برابر  

 ."تحمل کنند

تااند نشان  از رشد خاداگاه  و به تب  آن شناخت مناف  مشتترک های جمع  زنان از جمله دیار مااردی است که م حرکت

 زنان ی  جامعه باشد.  

چته کته بعتد از ستقاط طالبتان زیتاد بته چشتم آن"کند:  ای م بت و مهم ارزیاب  م نشانه  هناامه اناری این اقدام جمع  را

خارد قات جنبش زنان در افغانستان است. صرف نظر از این که این حرکت دولت  است یا غیردولت ، سیاس  است یا اجتماض ، م 

رای حقاق برابر با مردان هستند، در این دوران بستیار ها به این که داحرکت زنان در جهت به دست آوردن حقاق خاد و اضتقاد آن

 ."چشمایر باده است

 آگاهی سیاسی: تعقل به جای احساسات در اذهان عمومی  -

ترین متغیرهای سازنده ی  جامعه دماکراتی  است. آگتاه  سیاست  میتزان باال رفتن اگاه  سیاس  شهروندان یک  از اصل 

های سیاس  مانند تشخی  مناف  کاتاه متدت و بلنتد متدت از یکتدیار استت. بت به پدیدهگیری نساط ع از امار سیاس  و جهت
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های جمع  به درست  ایفا کننتد و بترای کستب مطالبتات شاد مردم ی  جامعه نقش خاد را در تصمیمحاار این متغیر باضث م 

 خاد فعاالنه ضمل کنند.

کننتد: نمایندگان، این آگاه  را در جامعه افغانستان در حال رشتد ارزیتاب  مت ضاا مجلس  ، برخ  چان ضبدالحفیظ منصار 

اند که راه استق ل و زندگ  با سعادت و زیر چتتر صتلح، آگاه  و شعار سیاس  مردم بسیار زیاد شده است. مردم دیار درک کرده"

ه رستیدن بته هتیچ کتدام از ایتن مزایتا جتز از راه اند کتتنها در گرو کار، آمازش و خدمت است. این مسأله را نیز خا  درک کرده

های سیاس  و اجتماض  دور باشتد. گیریخااهد از تصمیمشاد. دیار هیچ کس نم هماهنا  و همکاری با جامعه جهان  میسر نم 

 ."ها دستاوردهای بزرگ  استاین

تجار  سخت ی  جامعه مانند جنت  و اما ضاامل محرک و رشد دهنده آگاه  سیاس  مختلف هستند. برخ  از سر گاراندن  

 دانند.  بحران را در ایجاد آن مهم م 

به نظر من چندین دهه جن  و خانریزی در افغانستان سبب شده که آگاه  و شعار سیاست  متردم "گاید:  فرید حمیدی م 

 . "دی و اضتمادبخش استباال برود و تعقل جای احساسات را در اذهان ضمام  بایرد. به نظر من این تحال ی  تغییر بنیا

 کننده استها و نهادهای مدنی دلگرمپویایی رسانه  -

هتای ارتبتاط  کنتد پدیتده تکنالتاژییک  از ضاامل  که به باالرفتن میزان آشنای  و اط ضات در میان مردم جامعه کم  م 

 شاد.  است که ضنصر کلیدی مهم  خاصه در جاام  رو به رشد محسا  م 

ای م تل بسیاری از مردم در شتهرها بتا پدیتده"دهد: دیده اجتماض  را فاخره ماسای این گانه تاضیح م اهمیت حاار این پ 

ها از اتفاقات  که میفتد  بتا خبتر باشتند. کنند از طری  رسانهاند. مردم در اقص  نقاط کشار سع  م اینترنت و ارتباطات آشنا شده

 ."های روستای  هم باز کرده استه خانهتکنالاژی ارتباطات  م ل ماهااره راه خاد را ب

بته نظتر " کنتد:گانه تاصیف م نادر نادری، رئیس بنیاد آزاد و ضادالنه افغانستان نیز تغییر در ضرصه رسانه در افعانستان را این

تاانتد بقتاء بتا گفت که م تاان با اضتماد در مارد آن صحبت کرد و های  است که م ها و آزادی بیان یک  از ضرصهمن آزادی رسانه

 ."مندی سیاس  نسبت به آن در درون حکامت وجاد نداشته باشد که فع ً هم تا حدی وجاد ندارددوام داشته باشد؛ ولا ض قه

هتا و ماسستات غیردولتت  بتر ای استت کته در آن ستازمانضرصه نهادها و جامعه مدن  ضرصه مشارکت هماان  است. ضرصه

های رسم  را به چالش بکشد و ضرصه ضمام  تااند قدرتشهروندان تمرکز دارند. جامعه مدن  با رشد خاد م   ها و نیازهایخااسته

 هاست. را برای مردم احیا کند. در شرایط جامعه افغانستان، امید بسیاری از فعاالن اجتماض  به این نهادها و دستاوردهای آن

بیند: الملل، روزنه امید را بیشتر از سمت این نهادها م ر سازمان ضفا بینحاریه مصدق، پژوهشار و مساول بخش افغانستان د

هتای آوردهای دوران فعل  را نتیجه کتار و زحمتات گتروهاضتماد شخ  من هناز به دولت جلب نشده است. اک ر ابتکارها و دست"

 .  "دانمجامعه مدن  و حقاق بشری م 

یک  از ماارد امیدوارکننده، به وجاد آمدن نهادهای متدن  "کند:  هادها اشاره م ضبداهلل احمدی نیز به نقش دماکراتی  این ن

 . "در کشار است که در نهادینه کردن فرهن  دماکراس  و حقاق بشر نقش ضمده و اساس  داشتند
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 دموکراسی، آزادی بیان و قانون اساسی؛ گامی رو به جلو  -

سیاست، اوضاع کنتان  افغانستتان گرچته نقطته مطلتا  نیستت امتا در طبیع  است برای هیچ کدام از صاحب نظران ضرصه  

های گاشته نشان از تغییرات  دارد. در حال حاضر حرکت  به سمت تغییرات سیاس  در حال رخ دادن استت کته در مقایسه با دهه

 شاد. ارزیاب  م آن  قانان اساس ، آزادی بیان و تغییر روش حاکمیت سیاس  با تمام نقاط ضعف و قات ماجاد، م بت 

قتانان "دانتد: ی حقاق بشر و من  خشانت، قانان اساست  را پشتتاانه آزادی هتای فتردی مت گاار مؤسسهودود پدرام، بنیان

های فردی گرفته تا ایجاد نهادهای مدن  و احتزا  سیاست ، ضناان دستاورد اگر در تمام افغانستان تطبی  شاد، از آزادیاساس  به  

هتای  را در میتان متا خلت  بین الملل  و حمایت کشارهای دیار از ما، خاششاد. بیرون شدن افغانستان از انزوای بینتامین م 

 . "کرده است

ریزی شهرداری کابل، به برخت  دستتاوردهای ضینت  و زیرستاخت  نیتز ی برنامهدکتر صاحب نظر مرادی، ضاا پیشین کمیته

اشته باشیم این دوره تاانسته سینه پر آشا  ما و مردم را تسکین دهتد کته افغانستتان امتروز ای داگر دید مقایسه" :کنداشاره م 

های های م بت آن این باد که راهشاد ول  جنبهافغانستان ده سال پیش نیست. اگر جزئیات را ببینیم روح و روان ما دچار یأس م 

ها ایجاد شد. دماکراس  به حیث یت  روش بترای اداره جامعته آمازشااهها، مکاتب و  گاهها و درمانمااص ت  اسفالت شد، شفاخانه

بنتد ختاد را انتخا  شده، با آن که راهش نامکشاف است ول  خاشحالیم که بته افغانستتان راه یافتته استت و حتداقل چهتره نتیم

 ."شناسانده است

حتس داشتتن هایتت "  تأکیتد دارد:حبیبه سراب  بر وجه هایت مستقل مل  خاد و به رسمیت شناختن آن در سطح جهتان

ام و کند. زیرا من نیتز ماننتد هتزاران افغتان طعتم تلتت مهتاجرت را چشتیدهمستقل افغانستان ، در من شیرین  خاص  را ایجاد م 

 ."امهایت  را با گاشت و پاست لمس کردهب 

ان حکامت  باثبات به وجتاد بیایتد و دارای ما در کنفرانس بن اول سنجیدیم که باید در افغانست"صدیقه بلخ  نیز یادآور شد:  

گااری دنیا روی افغانستان  ثابت، ما را باورمند ساخت کته ستاختن افغانستتان گانه باشد و همچنان سرمایهقانان اساس  و قاای سه

 ."ی  بار دیار آغاز شده است

زادی بیان چیزی نیستت کته بته شتما داده آ"داند:  سیدضسکر ماسای، فعال سیاس ، آزادی بیان را پرهزینه ول  ارزشمند م 

اند؛ اما بته هتر حتال بخشت  از آن ها به دست آوردهشاد. در کشارهای دیار این آزادی را به قیمت هزاران زندان  روشنفکر و اضدام

روشتنفکران  کته بتین روشنفکران  که در حز  دماکراتیت  خلت  جمت  آمتده بادنتد،  نتیجه مبارزات روشنفکران افغانستان باد.

ها خارج از مباحث ایدئالاژی ، در این مسأله نقش داشتند. بهای  که در این راه داده شده خیلت  فتراوان مجاهدین بادند، همه این

تااند بزرگترین دستاورد در بین مجماضه دستاوردهای  باشد کته در ایتن است، ول  هیچ بهائ  برای آزادی فراوان نیست. آزادی م 

 ."به وجاد آمده استمدت  

نجیبه ایاب  خبرناار و رییس »کلید گروپ و خدمات انکشاف بشری برای افغانستان« نیز بر تجربه جدید آزادی بیان در رسانه 

 ."مانند استای، آزادی بیان در این دوره ب در کشاری مانند افغانستان با تاریت صد ساله رسانه" تأکید دارد:
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شتمرد: گر مسایل سیاس ، نقاط امیتدبخش جامعته کنتان  افغانستتان را ایتن چنتین برمت و تحلیل  تاریال  غیاث ، نایسنده

گانته، آزادی بیتان و حاتار قدرتمنتد ضنصتر رویکرد جمع  به مزایای دماکراس  و جامعه مدن ، قانان اساس ، تفکی  قاای سته"

 ."های اط ضات جمع  به ضناان قاه چهارممطباضات و رسانه

اینده، ضاا پیشین پارلمان، آزادی بیان، نهادینه ساختن نهادهای دماکراتی ، همچنان اردوی ملت  متا کته بایتد میراحمد ج

 ها تکیه کرد.  تاان به آنشمرد که م سیاس  نباشد و بتااند صرف مناف  مل  را مد نظر بایرد به ضناان مااردی برم 

کنتد: ستان گتاار بته دماکراست  را حرکتت  اضتمتادبخش تاصتیف مت ضبدالحمید مبارز، رییس اتحادیه مل  خبرنااران افغان

 . "دماکراستتت  خااستتتت کتتتل متتتردم کشتتتار استتتت و متتتن مطمئتتتنم کتتته متتتردم هرگتتتز از آن نخااهنتتتد گاشتتتت"

مشتارکت "شمرد:  بخت محمد بختیار، رئیس مرکز ضلام اجتماض  افغانستان، نقاط امیدبخش فاای جامعه افغانستان را چنین برم 

ها و احزا  مختلف با هم اخت فات داشتتند و ها، گروهکه مردم افغانستان با آن که در وجاد تنظیمم در امار ضامه و اینسیاس  مرد

 .  "ها وحدت و تمامیت ارض  کشار را حفظ کردندهای دشمنان، افغانبا تمام دسایس و تاطئه

طت  ستیزده ستال گاشتته متا "کنتد: استتقبال مت  ضبدالجلیل بینش نیز از همراه  تمارین دماکراس  با حاار نسل جدید

ی این ها و صلح، از جملههای مدرن را تمرین و تجربه کردیم. حقاق بشر، دماکراس ، احترام به ناع نااه و نظر آدمبسیاری از ارزش

 ."کندزندگ   م ها در طال تاریت با این مفاهیم بیاانه بادیم، اما امروز نسل جاان با آن مفاهیم است. ما افغانستان 

هتای ی دشتااریدانم. بتا وجتاد همتههای خا  م انتخابات آزاد، مستقیم و هماان  را یک  از مؤلفه"گاید:  خلیل رومان م 

ی اهطبیع  و ناش  از ضدم التزام نظری و ضمل  بازیاران به اصال کل  دماکراس  و انتخابات، اطمینان دارم این راه بته ستای آینتد

های سنت  ذهن ، این مؤلفه را حفتظ کننتد و انتخابتات ی کمبادها و ترسرود. اگر نسل ماجاد بازیاران سیاس  با همهروشن م 

 ."تر از امروز خااهد بادتر و مرفههای بعدی روشنی مردم و نسلمقید به زمان، پ  در پ  دایر شاد، شک  نیست که آینده

سترازیر "دانند. مجیتب مهترداد، معتقتد استت: یجه همین ثبات نسب  سیاس  م در این بین برخ  نیز امنیت اقتصادی را نت

هتای هتا و رقابتتساالران و روی آوردن ایشان به بنااهگااری جن اندوزی و سرمایههای خارج  به کشار و نیز ثروتشدن سرمایه

ای بازدارنده وجاد دارد و ساالران به ضناان قاهر جن ای از اطمینان خاطر باشد. یعن  تنها چیزی که در برابتااند نشانهاقتصادی م 

 ."ها استها و مناب  اقتصادی و نیروی درآمدزای  آنشاد، تصار از دست رفتن سرمایهها با یکدیار م مان  جن  آن

و خیتال  هتا ختاا ت بیت معتادن افغانستتان کته ستال"گاید: ثریا پاپل، رئیس آکادم  ضلام جمهاری اس م  افغانستان م 

 ."کندها را به آینده پر از سکان و سعادت امیدوار م نماد و امروز به ی  واقعیت مبدل شده است همه افغانم 

هتا و دستتاوردها را فعت  اما برخ  هناز به اصیل بادن تغییرات در افغانستان بدبین هستند و اضتماد کردن به برخت  نتاآوری

ه ضلت سطح  بادن و نهادینته نشتدن برخت  دستتاوردها چته سیاست ، چته اجتمتاض  و حتت  ها معتقدند بدانند. آنضق ن  نم 

 ای ایمن دل خاش داشت. تاان به آیندهاقتصادی نم 

اگتر "کنتد:  رماان بشردوست، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان  به نهادینه شدن رشاه، فساد و مااد مخدر اشاره مت 

وضعیت  که در این ده سال به وجاد آمد از نظر ضلم ، دقی  بررس  شاد بسیار ضربات ضمیق  به جا گااشته است. چان بته جتای 

 . "این که دماکراس  و حقاق بشر، حقاق زن، ضدالت و انسانیت نهادینه شاد، رشاه، فساد و مااد مخدر نهادینه شده است
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ها نارسا تاصیف های فرهنا  و استفاده درست از ابزاری چان رسانهدولت، نقش آن را در پیشرفت  بتال مرادی نیز با انتقاد به

ت ش ملت ما برای بازسازی و پاسداری از صلح قابل تقدیر است؛ اما پیشرفت فرهنا  روند کنتدی داشتته استت. دولتت " کند:م 

 ."اشد. متأسفانه تاجه دولت به رشد فرهنا  تقریبا صفر باده استای در این زمینه داشته بتاانست نقش بسیار فعال و سازندهم 

 تغییرات کند اما در جریانند  -

گاارد یک  از نقاط روشن  است که بسیاری از کسان  را که بته وجاد نسل  که با دیدگاه نا در فاای سنت  و محدود قدم م 

کنند نسل به گفته فعاالن کشار، بیش از گاشتاان خاد تحصیل م  پردازند امیدوار کرده. اینتحلیل و بررس  شرایط افغانستان م 

های سیاس  پیروی ای نداشته و کارکارانه از ایدئالاژیتری اضتقاد دارند، با جن  میانههای مدرنو با وجاد ارتباطات ناین به ارزش

 تر برای افغانستان باشد.  مترق ای تااند نایدبخش جامعهها هر ی  به نابه خاد م کنند. این ویژگ نم 

برخ  از روشنفکران معتقدند در کنار این تحال نسل ، تغییرات  نیز در حازه وضعیت زنان در حال رخ دادن است که یکت  از 

د ها مقاومت بیشتر زنان در مقابل تفکر طالبان  است که نشان از ارتقای آگاه  آنان دارد، اص حات قانان  در ستطح کت ن، رشتآن

 شاد. ها در ضرصه آمازش از جمله این تغییرات محسا  م تر آنهای جمع  زنان و حاار پررن حرکت

هتا، در کنار این تحاالت باالرفتن اگاه  سیاست  شتهروندان، گستترش استتفاده از ابزارهتای ارتبتاط  نتاین، پایتای  رستانه

مت تمرین دماکراس  با تغییر ساختار سیاس  و بهبتاد وضتعیت گیری نهادهای مدن ، وجاد قانان اساس ، گام برداشتن به سشکل

ای کته های گاشته نیز بارها مارد اشاره نیروهای مترق  قرار گرفته است. گرچه در این بین هستند ضدهآزادی بیان در قیاس با دهه

ند و نهادینته نشتدن برخت  کننتد و حتت  گتاه  ناتران از بتین رفتتن آن هستتهناز دستاوردها را در حدی مطلا  ارزیاب  نم 

 دانند.  دستاوردها و مطالبات را نشانه خاب  نم 

 

 . بازگشت ارتجاع: کابوسی برای آزاد اندیشان7

های ماجاد در میان پیشاامان فکری جامعه افغانستان بیش از هر چیز دیار سیاس  است. امنیت سیاست  را ها و ناران ترس

های دیپلماتیت ، های داخل  و خارج  از راهدولت از  شهروندان در مقابل تمام انااع بحراندر ی  تعریف، شاید بتاان حفاظت ی   

هتای دیاتر نیتز تقایت اقتصاد و ایجاد زیربناهای حیات  در کشار دانست. ضدم وجاد امنیت سیاس ، نا امنت  را در بستیاری حتازه

برد. حاار پرقدرت این ناامن  را در ناتاه   را نیز زیر ساال م دهد و پایا بادن دستاوردهای اقتصادی، اجتماض  و فرهناتسری م 

های جدید تاان در ترس از بازگشت تفکرات طالبان  در قالبتاان دید. گاه  آن را م تعداد زیادی از مطلعان سیاس  افغانستان م 

 ت  در ناامیدی نسبت به تغییر.  ها و گاه حمشاهده کرد، گاه  در ضدم تاان حفظ دستاوردها به دلیل نهادینه نشدن آن

 گرایی استطالبان، تنها یک شکل از واپس  -

ها ضبار کترد. چترا کته از نظتر فعتاالن گرایانه امری نیست که به سادگ  بتاان از آنپیامدهای بازگشت تفکر طالبان  یا واپس

شناستد، در تحمیتل دیتدگاه ختاد از رستمیت نمت جامعه افغانستان این ناع تفکر، تفکری است که باورهای متدرن جامعته را بته  

دهتد، دستتاوردهای ای را گسترش مت ای ندارد، اخت فات قبیلهکند، با صلح میانهآمیز فروگاار نم های غیرقانان  و خشانتت ش

 راند.  برد و در مجماع جامعه را به ضقب م ناپای امروز را از بین م 



36 
 

ارتجاع هناز نرفته و هست. ارتجاع اشتکال متفتاوت  دارد "کند: گانه بیان م ین باره اینسیدضسکر ماسای ناران  خاد را در ا

کنتد و هتیچ گاید: »هیچ چیزی ملت  را به اندازه ارتجاع ماهب  تحقیتر نمت که شکل طالبان ، یک  از اشکال آن است. ناپلئان م 

 ."غانستان تجربه کردیماستبدادی بدتر از استبداد ماهب  نیست.« ما این را بارها در اف

های ضمام  متردم بازگشت به فاای پرتنش سیاس ، اجتماض  و ماهب  گاشته، یک  از هراس"گاید:  ضبدالقیام سجادی م 

 .  "های م بت جامعه جهان  از بین برود، امکان بازگشت به دوران تاری  گاشته وجاد دارداست. اگر همکاری

گرد به دوران گاشته طالبان بزرگترین تترس ضقب"کند:  را ضامل ترس خاد معرف  م جای  ی  شبه قدرت  فازیه کاف  جابه

هتای ستفید در ترسم که ی  روز از خاا  بلند شام و ببینم که ی  بار دیار تمتام متردم کابتل بتا کت هامروز من است. گاه  م 

البان دوبتاره بیاینتد بایتد درک کننتد کته تحتال کنم که اگر روزی طکنند. اگر چه من فکر م ها )خیابان( گشت و گاار م سرک

اجتماض  در افغانستان بسیار سری  پیش رفته و جامعه افغانستان دیار طالبان را با فکرشان تحمل نخااهند کرد. ول  چان همیشته 

کمتتر تأثیرگتاار جا شده و قدرت متردم در افغانستان حاادث ی  شبه شکل گرفته و معماالً از طری  کادتا، قدرت و حکامت جابه

 ."هایش را از پشت جال  چادری ببینمها و فرصتترسم. این ترس را دارم که روزی دوباره دنیا و پیشرفتباده، از این بابت م 

الملل  ما وارد زنتدگ  پس از آمدن نیروهای بین"بیند: داکتر صاحب نظر مرادی شبح جن  را هنار بر سر مردم افغانستان م 

گتر گیرنده و مداخلهثبات  شدیم، مردم امیدوار شدند ول  دیری نااشت که دوباره فاای جن  برگشت. کشارهای تصمیمامن و با  

های گر در ضقب دروازهگرای وحشتهای خاد دوباره فاای جن  را تحمیل کردند. امروز نیروی افراطبرای طرح و تطبی  استراتژی

کند. نیروهای  که مخالف دماکراس ، تعلیم و تربیت زنان هستند و زن را به ضناان یت  کابل و شهرهای افغانستان »دق البا « م 

شان ش ق و زورگای  و زندان کردن و به دار آویختن استت. ایتن تترس وجتاد دارد کته اگتر متردم از شناسند، منط شهروند نم 

را ببینیم و با حراست از دست آوردهای ده ستال گاشتته ها دوباره برگردند. باید این ترس تجار  گاشته این گروه درس نایرند آن

 .  "مردم افغانستان، همه متحد شاند و ضلیه آن مبارزه کنند

ترین ترس من تاقف ایتن رونتد و بازگشتت دوبتاره استتبداد استت. مهم"گاید:  اهلل تاحیدی گزارشار و خبرناار نیز م صدی 

های متن استت کته مبتادا د مخدر و تفکر سنت  حاکم بر جامعه از ناران ضعف حکامت، گسترش فساد اداری، گسترش قاچاق ماا

 ."افغانستان را به دهه ناد می دی برگرداند

 امنیت در تعلیق است   -

محمد یعقا  مشعاف، مشتاور ضتدل  تر از رسیدن به مرحله ضقیدت  هستند. ها حت  بسیار ابتدای ها و ناران گاه  این ترس

تاانید حتا دو دقیقه هم بدون ترس ترس من ترس از امنیت جان  است. در این کشار شما نم " گاید:ه، م قاای  وزارت امارداخل

 .  "از انتحاری و انفجار زندگ  کنید

مامنه یاری، ضاا کمیسیان تدویر، کمیسیان لایه جرگه برای قرارداد بین آمریکا و افغانستان نیز ضااقتب نتاامن  را دو گانته 

رو سازد و از طرف  باضتث قتای شتدن افتراد زورگتا و بتاجایر اد امنیت ممکن است روند انتخابات را با چالش روبهنب"شمرد:  برم 

 ."شادشاد که این مساله خاد به خاد باضث ضدم ثبات م م 
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جایاتاه  در آن ندارنتد های  که در شرایط غیربحرانت  جامعته کند، بسیاری از گروهزمان  که فقر و بیکاری گسترش پیدا م 

کنند تا به ضااگیری و استفاده از نیروهای جاان  بپردازند که هناز به پختا  فکری نرسیده و به پایااه اقتصتادی و فرصت پیدا م 

 اند.  اجتماض  مناسب  دست نیافته

بینیم. جاانان به های ضقبارد را م در حال حاضر نشانه"کند:  اهلل ج ل نسبت به این مسأله در افغانستان ابراز ناران  م فیض

شاند. وضعیت اقتصادی هم از چند سال به این سا بته های مسلح م خاطر ناامن ، فقر و بیکاری، هر روز بیشتر از دیروز جلب گروه

 .  "خاطر فساد اداری گسترده بدتر شده است

تترین تترس متن بیشتتر مهتم"ت آقای کرزی:  احمد نجیب بیاای ، رییس ضمام  انکشاف مناب  بشری وزارت معارف در دول

رود. اگتر افغانستتان دوبتاره بته های ضمده در افغانستان به شتمار مت حاکم شدن ناامن  در کشار است؛ امروز امنیت یک  از چالش

 ."شادسمت ناامن  حرکت کند، شک  نیست که تمام دستاوردهای گاشته ناباد م 

گانه حتد و مترزی برایشتان های اقتصادی هیچآزادی"خااند و معتقد است:  حران  م استاد زریا  وضعیت امروز را وضعیت  ب

ها همراه است با ترس  که از بازگشت به گاشته تاری  یعن  دوره طالبان دارم. هرچند که متن بته شاد. البته همه اینشناخته نم 

شاکله دیروز خاد برخااهند گشت؛ چان معتقدم کته وضتعیت  مانند بسیاری از مردم بر این باور نیستم که طالبان تمام و کمال و با

 ."خیل  تغییر کرده است

 ترس از نفوذ نگاه سنتی نسل گذشته    -

کننتد و اندیش نسل گاشتته ابتراز نارانت  مت تعداد زیادی از کنشاران و نیروهای مترق  افغانستان نسبت به تفاق نااه جزم

 دستتت دارد بتاانتتد نستتل جدیتتد را در معتتام ت سیاستت  ختتاد قربتتان  کنتتد.هتتراس دارنتتد کتته ایتتن نستتل بتتا قتتدرت  کتته در 

ی خایش را بار دیاتر خااهد به هر قیمت  شده نااه آزماده شده و کهنهنسل سنت  م "گاید:  باری س م از این دسته است، او م 

هتای سیاست  ست. ترسم از ضااقب بازیهای سیاس  زده ای نا افغانستان تحمیل کند. این نسل دست به ی  سری معاملهبر جامعه

 . "ی این نسل سنت  بر افکار و رفتار نسل جدید کشار استو نفاذ اندیشه

کند، ممکتن استت متان  پیشتروی ناتاه متفتاوت صحرا کریم  نیز معتقد است همین تفکری که در مقابل تغییر مقاومت م 

ترین ترس من این است پدران ما یتا کستان  کته مهم"ها باشد:  آنهای جدیدتر شاد و حت  ضامل  در کار کردن استعدادهای  نسل

تاان در همین زد و بنتدهای سیاست  دیتد. های این ترس را م قبل از ما در افغانستان بادند، فرصت تغییر به جاانان ندهند. نشانه

ااهنتد میتدان را ختال  کننتد. اگتر خهتا بته هتیچ ضنتاان نمت مان هستیم. اینهمین حاال شاهد ی  ناع لجبازی بزرگان و پدران

های چندم حاتار های سیاس  را ببینید، کمتر جاانان سهیم هستند. همیشه جاانان در ردهجمهاری یا فعالیتکاندیداهای ریاست

اند. خیل  خطرناک استت کته ایتن امکتان را دارند و همیشه سردمداران کسان  بادند که پیشینه خاب  در تاریت این کشار نداشته

 ."های خادمان را بتاانیم بروز دهیمها و ناآوریندهند که استعدادها، خ قیت

ترسم این رهبتران دوبتاره گرای کشار است. م ترس من از رهبران سنت  و قام" احمد ول  مسعاد هم به رهبران اشاره دارد:

یست که ایشان به خاطر حفظ اقتتدار و جایاتاه در پ  آن باشند که مافیای قدرت سیاس ، تشکیل بدهند. این مسأله دور از تصار ن

 .  "غیرمشروع خاد، با هم متحد شاند و دست به آشا  و درگیری بزنند
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 انددستاوردها و حقوقی که هنوز نهادینه نشده  -

زمان  که تفکر یا حقاق  نهادینه شاد به این معناست که در فرایند استااری ستازمان یافتته و منستجم شتده استت، نقتش و 

دهد کته حتت  بتا از کارکرد آن ثابت و به خاب  پایرفته و تبدیل به ارزش شده است. نهادینه شدن ی  امر اجتماض  زمان  رخ م 

بین رفتن ضلل به وجاد آمدن آن، م ل وجاد قدرت  به ضناان ضتمانت اجرایت ، اصتل ارزش آن از بتین نترود. برخت  از فعتاالن در 

ن و ضدم وجاد فرصت و امنیت کاف  برای نهادینه شتدن دستتاوردها، ناتران از بتین رفتتن و در افغانستان به دلیل کاتاه مدت باد

 نتیجه رجاع به گاشته هستند. 

هتای حقتاق بشتری های من، متزلزل شدن ح  آزادی بیان و بنیتانها و ترسیک  از ناران "گاید:  محمدرحیم جام  نیز م 

خیل  از چیزهای  را که در این سیزده سال به دست آوردیم، بته راحتت  از دستت  های سیاس ،ترسم به خاطر سازشکاریاست. م 

متدت های کاتتاهی جهان  از کشار، تمام پروژهالملل  و جامعههای من این است که بعد از خروج نیروهای بینبدهیم. یک  از هراس

 .  "ناتمام بماند

. "خارشیدی افغانستان را تنها گااشتتند ۱۳۷۲ن  است که در سال تکرار اشتباه جامعه جها ترس من"ثریا پاپل معتقد است: 

ایم. هرگاه جامعته جهتان  ها را تجربه کردهما حاادث رفتن روس"کند:  میراحمد جاینده هم به حاار ضاامل ماثر بیرون  اشاره م 

ساله به چتالش ۱۲ست که دستاوردهای  فتد. ترس من این اها و حقاق بشر به مخاطره م ما را ترک کند، حقاق زن و آزادی رسانه

 . "کشیده شاد

چتالش اساست  در طتال تتاریت افغانستتان "کند: ها ابراز تأسف و ناران  م دکتر داوودشاه صبا از تکرارها و ضدم تداوم داشته

هتای افغانستان باده استت. از دورههای مختلف در کشار است. در پنج هزار سال گاشته این قاضده تاریت نباد پایداری و تداوم نسل

ای. متاسفانه هناز نهادهای  کته بتاانتد بتا قتدرت، اهلل خان هیچ چیزی برجای نیست، نه خیابان  و نه خانهمختلف حتا از ضصر امان

تاثیر استت. ر و ب پایداری خاد را بدون انرژی و ضاامل بیرون  تامین کند به وجاد نیامده است. نظام کنان ، نظام  فروپاشیده، نابکا

 ."نسل نا هناز نتاانسته جایااه خاد را ت بیت کند. فشار به حدی است که ما با ی  لغزش، امکان دارد به ضقب بازگردیم

  هراس از نگاه سنتی جامعه به زنان    -

ثبتات  االً در بت دهد اما معمتأثیر قرار م درست است که جن  و نا امن  در ی  جامعه هم شرایط زنان و هم مردان را تحت

گیرند که شاید هناز در ابتدای راه تغییر وضعیت ماجاد و تاانمندسازی پایرتری هدف قرار م های آسیبشرایط سیاس  ابتدا گروه

دلیل نیست که برخ  از فعاالن اجتماض  افغانستان بیمناک از دستت دادن همتین تغییترات بطئت  در حتازه زنتان خاد باشند. ب 

 هستند.

هشت سال پیش زمان  که به آقای کترزی رای " بیند:قادری نقض حقاق زنان را بیش از آن چه که مارد انتظار باد م  حمیرا

های اول دولت در برابر تفکر زن ستتیز و مردستاالرانه ایستتاد. ولت  دادیم بحث این باد که ما برای زندگ  بهتر رای دادیم. در سال

 ."ان غالب شده استتر بر زنهرچه پیش آمدیم وحشت ضظیم
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ترین ترس من، اثرات مخرب  است که گفتااهای صلح میان دولتت و طالبتان، بتر مهم"وحیده صمدی هم ترس  مشابه دارد:  

وضعیت زنان در کشار وارد خااهد کرد. ترس من این است که بعد از ده سال کاشش و ت ش برای تکاین حقتاق زنتان در کشتار، 

 .  "ت گیرند که هیچ اضتقادی به هایت زنان و حتا بشر بادن زن ندارندگروه  قدرت سیاس  را در دس

نباد امنیت کامل در کشار، کشت، تالیتد و مصترف متااد مختدر، "گاید:  محبابه جمشیدی، رییس امار زنان والیت هرات م 

هتا بیشتترین ز ایتن ناهنجتاریهای بزرگ جامعه ما هستند. این در حال  است که زنتان افغانستتان، اتروریسم و فساد اداری چالش

 .  "بینندآسیب را م 

های مختلف اما خالده خرسند لزوما اشاره به ی  تفکر سیاس  مشخ  ندارد بلکه معتقد است این نااه و ذهنیت نادرست الیه

و چه در آینتده   چه در گاشته"اضتمادی در وجاد زنان رخنه کند:  جامعه به زنان در افغانستان است که باضث شده ناض  ترس و ب 

اضتمادی است که در این جامعه نستبت بته زن وجتاد دارد. های افغان وجاد دارد و آن ترس مبتن  بر ب ترس  ضمی  در دل ما زن

تااند آبستن مسایل  از این دست باشتد کته در ای م ها را نپایرد، درهر دورهاین جامعه تا زمان  که از درون حاار و ماجادیت زن

هایش را زنان در اختیار دارند قانان من  خشتانت ضلیته زنتان درصد کرس   ۲5پارلمان  مانند پارلمان فعل  افغانستان که بیشتر از  

 ."شادپاس نم 

هراس اساس  در این است کته "داند:  احمد فهیم حکیم بخش  از اشکال را در ضدم وجاد ی  سیاست و چهارچا  شفاف م 

های دماکراتی  پابرجا خااهد ماند یا خیر؟ مطاب  مارد حقاق بشر، آزادی بیان حقاق زنان و اطفال و پروسه  های ما درآیا دستاورد

درصتد در تشتکیل ادارات دولتت  ستهم داشتته باشتند   ۳۰زنتان تتا    ۲۰۲۰استراتژی مل  انکشاف افغانستان قرار باد که تتا ستال  

زنتیم ای کته متا از آن حترف مت اند. پرسش این است که آیا مصتالحهغلدرصد زنان نسبت به مردان شا  ۱۸که امروز فقط  درحال 

سازش سیاس  است یا مااکره و مصالحه برای بقا دستااه حاکم؟ نباد خطاط قرمز در مااکرات صلح و نباد ی  سیاستت شتفاف و 

های حقاق بشر بدون شت ، ارزشها و تاکیدات روی  روشن در مارد مااکره با طالبان و نیروهای مسلح مخالف دولت و ضدم ضمانت

 ."شادهای دفاع از حقاق زن و جامعه مدن  م سبب تشایش و دلهره مردم مخصاصاً نهاد

 ای جدی در افغانستانوحدت ملی: دغدغه  -

همراه  تمام اقشار جامعه فارغ از وابستا  های زبان ، ماهب  و قام  تا نمادی شاد بترای اراده ملتت، خااستت  استت کته 

 های داخل  در پت  خااهتد داشتت. غفلت از آن از نظر بسیاری از فعاالن سیاس  و اجتماض  افغانستان ضااقب نامطلاب  مانند جن 

هتا کته در میتان ستاکنان ایتن نفتاق و تفرقته"بته  افرادی مانند وحید قاسم ، خااننده، آهناساز و محق  در زمینه ماسیق  بام 

 کنند.  اشاره دارند و دیاران  چان  از حرکت ناخااسته به سمت تجزیه ابراز ناران  م   "شادسرزمین مشاهده م 

شناست  دقیقت  از افغانستتان ارائته کنتیم و ایم آستیبترین ترس من این است که ما نتاانستهمهم"گاید:  ضزیز رفیع  اما م 

ها، اصال و خطاط اساست  بترای منتاف  ملت ، ن، شاخ های بسیار جدی و اساس  در ارتباط با مسایل  چان: نفاس افغانستابحث

های بعدی باز هم نتاانیم وحدت مل  و برای هایت مل  افغانستان ایجاد نشده است. بزرگترین ترس من این است که اگر در فرصت

ر خطرنتاک  بترای این مسایل را ایجاد کنیم، شاید حت  همین همدیارپایری ما ساختا  باشد و ساختا  بادن آن پیامدهای بسیا

 ."ما خااهد داشت
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 ها مدیریت درست سیاسی، الزمه از بین رفتن نگرانی  -

های حفظ دستاوردها و جلاگیری از بازگشت به گاشته، داشتن سیاست شتفاف از نظر برخ  از فعاالن جامعه افغانستان، از راه

کتاران جنات ، داشتتن اراده محاکمته قتانان  جنایتت  و مبارزه و مقابله با فساد، ضمل طب  ضاابط مشخ  و رضایت قانان اساس ،

الملل ، تتأمین امنیتت متردم و در کتل متدیریت سیاس  منطق ، احترام به آرای مردم، اط ع سیاستمداران از معیارها و اصال بین

 کند.  های بسیار جدی برای آینده افغانستان ایجاد م درست سیاس  جامعه است. فقدان این مدیریت ناران 

ی سیاس  منطق  برای حل بحران در کشار. کشارهای برناما  است؛ یعن  نباد ارادهترس من ب " :گایداصف حسین  م ض 

ی ختایش ی سیاس  برای بتاززای  جامعتهای ارادههما  از گانه  -که البته افغانستان کشاری در متن بحران است  -پس از بحران  

ی گتاار اندیش  نکردند. دورهی خاد تا آخر ایستادگ  کردند و مصلحتبرنامه داشتند و سر برنامهاند. این کشارها ی  استفاده کرده

اندیش شاند و مناف  ملتت را اندیش  نیست. ترس من این است که سیاستمداران ما بیش از پیش مصلحتی مصلحتسیاس ، دوره

 .  "در پای مصالح سیاس  قربان  کنند

های ختاب  کنند، فرصتهای ط ی  برای افغانستان قلمداد م ن را سالدر ده سال گاشته که آ"ت:  آزیتا رفعت نیز معتقد اس

های شفاف، تکیته بتر اصتل روابتط، قتات گترفتن نیروهتای از هر لحاظ وجاد داشت برای انکشاف و رشد کشار؛ ول  نباد سیاست

نقض آن از جانب مجریانش، کشار را به سمت بحران  ستاق  تر از همه ضدم تطبی  قانان وغیرمساول، ضعف شدید مدیریت  و مهم

 ."داد که در نهایت معرف افغانستان در ردیف کشارهای با سطح بلند فساد اداری، تالید مااد مخدر، نهایت فقر و بیکاری شده است

ترس متن ایتن استت کته ": داندفتانه گی ن ، مسؤول اجتماع زنان افغانستان، ضدم مجازات مجرمین جنا  را مایه ناران  م 

ی دولت  که آغشته به فسادند و کسان  که در شاید هیچ گاه جنایتکاران جنا  از زمان کادتای هفت ثار تا حال، مسؤوالن بلندپایه

اند و هناز اند، محاکمه نشاند؛ زیرا همین اکنان اک ریت کسان  که قدرت را در دست دارند، این اشخاصخدمت استخبارات خارج 

 ."اند حت  ی  نفر را به میز محاکمه بکشاننددم افغانستان نتاانستهمر

های ترین ترس من ناامن  و سیاستمهم"گاید:  باره م ی خدمات ضلام ضدل  افغانستان در ایناشرف بختیاری، رئیس مؤسسه

تا هنتاز حکامتت افغانستتان در  مبهم حکامت افغانستان است. هناز روشن نیست که حکامت افغانستان به کدام سمت روان است.

هتای جتدی هتر ای را تدوین نکرده است، که این یکت  از نارانت اش سیاست روشن و تعریف شدهو داخل   ی روابط خارج زمینه

 ."بیند، هم از خارجشهروند افغانستان است؛ چان وقت  سیاست داخل  و خارج  ی  کشار تدوین نباشد، هم از داخل صدمه م 

گایتد: اوتار ستین  بته ضنتاان یکت  از ایتن افتراد مت اند.  های ماهب  و قام  نیز از ضدم تاجه به حقاق خاد بیمناکاقلیت

های آینده نیز مانند حکامت فعل  به مشک ت ما رستیدگ  نکننتد. متا از دولتت دو چیتز ترین ترس ما این است که حکامتمهم"

 ."مان و دوم سرپناهااتخااهیم: اول مکان  برای سازاندن امم 

دانند. در این نااه آن چه ی  جامعته تر از هر چیز دیار م اما برخ  مانند سیف الدین سیحان، امید و نا امیدی مردم را مهم

کننتد. پتس بیشتترین هتراس هتم از آن های خاد ت ش م کند حاار مردم  است که امیدوارانه برای پیشبرد خااستهرا پایا م 

هتا، نهادهتا و جامعته هتا، رستانهترین ترسم ناامیدی مردم استت. برخت  دستتااهبزرگ"ت که مردم از تغییر ناامید شاند:  زمان  اس

دهند. البته این تیرگت  هاشان دارند، فاای آینده کشار را تیره و تار نشان م ها و برنامهالملل  ضمداً بخاطر اهداف  که در طرحبین
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های  که مردم برای برقراری ضدالت، ثبات، امنیت و پیشرفت اقتصادی داشتند، محق  نشتد عنا که ت شمحتاای  هم است. به این م

و آرزوهای  که دولت وضده داده باد، م ل مبارزه ضلیه فساد، پاسخاای  و فقرزدایت ، دادرست  از مظلتامین و دلجتای  از قربانیتان، 

 .   "وقت  صارت نارفت، مردم ناامید شدند

 داننتتتد. المللتتت  را بتتترای جلتتتاگیری از بازگشتتتت ارتجتتتاع بستتتیار مهتتتم متتت نیروهتتتای بتتتین برختتت  حاتتتار

ترس من این است که جامعه جهان  ی  بار دیار سرناشت افغانستان را بته دستت پاکستتان بستپارد. "گاید:  الدین مهدی م مح 

 ."غانستان را از ضین  پاکستان ببیندها و ض ئم آن وجاد دارد. ما ناران این هستیم که دنیا ی  بار دیار افنشانه

هتای های غرب  امری نیست که در همه به یکسان پایرفته شده باشد. برخ  بتر ایتن باورنتد کته کمت اما حاار ماثر قدرت

 -تاان داشت و این شرایط را بترای کشتاری کته سیستتم سیاست  ها نیز نم جامعه جهان  نیز سطح  است بنابراین امیدی به آن

کارهای جامعه جهتان  در افغانستتان بتدون زیربنتا استت؛ از "گاید:  ضادله محسن  م   متزلزل  دارد دشاارتر خااهد کرد.  اجتماض 

گاید بااار باارد و به آینده هتیچ کتس ساختن و آبادی شهرها بایرید تا صحت و تحصیل و همه چیز. دولت افغانستان هم که م 

 ."کندفکر نم 

 ن و نه هراس از دست دادندر اندیشه به دست آورد  -

ها نسبت به حال و آینده تاأم با ترس و ناران  نیستند. در این میان افرادی حاار دارنتد کته معتقدنتد مراحتل ول  تمام نااه

ترس خاص  ندارم. ما از مراحتل "گاید: مجیب رحمان م اند و دستاوردها به این سهالت از دست دادن  نیستند. دشاار سپری شده

ها خا  نقش بازی کردند، جتای ختاد را کنم اگر ایندشاار ضبار کردیم و رهبران سیاس  ما وارد ی  میدان بازی هستند. فکر م 

کنند. فع ً تهدیدهای  که از سای طالبان و داضتش وجتاد دارد و اگر چنین نشد، طبعاً رهبری را به ی  نسل جدید دیار واگاار م 

 ."غانستان را به گاشته برگرداننددارد، مااردی نیستند که اف

هیچ ترس و ناران  ندارم. مطمئنم هیچ دستتاوردی را از دستت نختااهیم داد. متا "کند:  آمنه صف  افال  هم چنین بیان م 

ختااهم باتایم متا همیشته بته بدستت کنیم. م روی اص ح وضعیت امنیت ، محا فساد اداری، محا خشانت ضلیه زنان و... فکر م 

 .  "کنیم، نه به از دست دادنکر م آوردن ف

من از امروز ترس زیادی ندارم. چان معتقدم انجام هیچ کاری ناممکن نیست. من  کته "سیما سمر نیز بر پایداری تأکید دارد:  

 در آن زمان به جاغاری رفتم و کس  را در آنجا نداشتم؛ اکنان از حمایت مردمت  برختاردارم. شتروع هتر کتار فقتط بته پشتتکار و

 ."استااری نیاز دارد

 ها همسو هستندنگرانی  -

هتا تترس از تترین آنتاان دریافتت برجستتههای ماجاد در جامعه افغانستان از سای نیروهای مترق  م در نااه  به دغدغه

از بابتت غلبته تااند اشکال مختلف  به خاد بایترد. نارانت  گرایانه است که م بازگشت ارتجاع یا به بیان  دیار بازگشت تفکر واپس

دوباره این ناع تفکر به دلیل نهادینه نشدن دستاوردهای  است که ط  سالیان اخیر در مدت  نه چندان طاالن  و با ت ش و فتراهم 

 تااند بزرگترین دشمن ثبات این دستاوردها باشد.کردن شرایط  حداقل  در کشار حاصل شده و اکنان شرایط متزلزل سیاس  م 
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روندگ  و پایای  جامعه به مانند گاشته نخااهد بتاد ور دارند که حت  بازگشت ارتجاع به ضلت خاصیت پیشگرچه بسیاری با 

تااند بسیار تهدیدکننده و گسترده باشد: تشدید خشانت ضلیه متردم، از دستت رفتتن امنیتت در اما در هر حال تبعات این تفکر م 

رنت  شتدن وحتدت ای و کتمحقاق بشر، حاکم شدن تعصبات قام  و قبیلتههای مختلف حت  امنیت جان ، استبداد و نقض  حازه

مل ، صدمه دیدن دماکراس  ناپا، تقابل نسل جدید با قشر سنت  جامعه، زیرپا گااشتن قانان اساس ، تشدید آسیب به زنتان، انتزوا 

جامعه به دیار کشارها همات  بخشت  و قط  ارتباط با جامعه جهان ، گسترش فساد اداری و اقتصادی و مهاجرت نیروهای کارآمد  

 های  هستند که ریشه در شرایط بحران  افغانستان دارند.  از ناران 

های مختلف جامعه افغانستان هستند برای پیشایری از بته وقتاع پیاستتن اما کسان  که اکنان خاد در حال فعالیت در حازه

هتا تاان از خطر بالفعل شدن این تهدیتدات کاستت. آنم   دارد که با پیایری آنهای  وجاد  کنند و معتقدند راهها ت ش م ناران 

خااستار وجاد برنامه منسجم و درست سیاس  هستند که برای حل بحران این برهه زمان  در افغانستان مناسب باشد. این برنامه از 

با فساد و ارتجتاع استت و ضتدم وجتاد آن ماجتب از   های روشن و مدیریت تاانمند برای مقابلهنظر فعاالن، مستلزم داشتن سیاست

 ها از هر گانه تغییر خااهد شد.  دست رفتن اضتماد شهروندان به حکامتداری مساوالن و در نهایت یأس و ناامیدی آن

 توان قدرت ساختها هم میاز تلخی  -

هتا، هتا، رنتجایا هستند. بتا وجتاد ستخت کنند که بسیار گهای فعال جامعه از نقاط تیره و روشن  حکایت م های چهرهپیام

ها نه تنهتا حتاک  از انفعتال و پتایرش ایتن کدام از پیامهای  که در افغانستان حاار سرسختانه دارند اما هیچها و خشانتنابرابری

تشتای  بته انجتام های م بت و امیدبخش، راهکارهای مترقت  و اثتربخش، ترغیتب بته تحترک و  ها نیستند، بلکه حاوی نااهآسیب

 های سازنده هستند.  فعالیت

وگا، م بت ناتری، پترورش درستت کادکتان کته شتاکله آینتده کسب دانش و آگاه ، حفظ وحدت مل ، ترویج فرهن  گفت

های مختلتف بتا جامعه هستند، تشای  بازگشت مهاجاین به وطن برای ساختن افغانستان  آزاد، ترغیب حاار نسل جدید در ضرصه

باال، کنار گااشتن معیارهای قام ، ماهب ، زبان  و قرار دادن معیار انستانیت بترای ستازمانده  اضمتال و رفتتار فتردی و انسجام   

هتای فتردی ها به دفاع از حقاق انسان  خایش، تقایت ظرفیتتجمع ، ترویج فرهن  نقد و پرسشاری و در حازه زنان؛ تشای  آن

 ها و آروزهای  است که صدای مترق  افغانستان برای آینده کشارش دارد. از پیام برای حاار پرثمرتر در اجتماع تنها بخش 

های متفاوت  ها و سب های  است که رفتار، ارزشها، نهادها و شخصیتای از افراد، جنبشافغانستان امروز شاهد حاار شبکه

دارد. های متفاوت از جامعه سنت  گتام برمت ی به ارزشاز فرهن  شناخته و معرف  شده این کشار دارند. نسل آینده نیز با باورمند

شتاد، بلکته گران، سیاستاااران و صاحبان قدرت، نه تنها الزم و مهتم تلقت  مت شناخت و پایرش این بخش از جامعه برای تحلیل

پرسترضت و زمتان  صتبارانه  های  که زمان  تنتد ورسد چرا که حاال فاا و بافت اجتماض  کشار با گاماجتنا  ناپایر نیز به نظر م 

 رود، در حال دگرگان  و تغییر است. پیش م 
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